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1. Úvod – zpráva o pokroku
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 (dále jen „Zpráva“), je již
desátým dokumentem od roku 2002, každoročně vládě předkládaným. Text zpracoval
sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“) na základě podkladů
zainteresovaných ministerstev, Veřejného ochránce práv a Kanceláře prezidenta republiky,
orgánů místní i regionální samosprávy a představitelů národnostních menšin, které jsou
zastoupeny v Radě.
Zpráva zachovává shodný půdorys jako zprávy předešlé, přičemž nejobsáhlejší pasáží je
informace o samosprávách, u nichž se postupně daří získávat větší množství validních údajů.
Zde se postupně daří vymezit specifickou podporu národnostních menšin od podpory
integrace romské komunity, jde především o kapitolu ilustrující činnost veřejné správy na
místní či regionální úrovni. Autoři se pokusili nejednoznačné pasáže okomentovat
v poznámkovém aparátu, stejně tak tomu je v příloze popisující dotace, poskytnuté na
podporu příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace romské komunity.
Nejvýznamnějším krokem v roce 2010 byla bezesporu skutečnost, že v rozpočtu Úřadu vlády
se v tomto období objevil dotační program podpory implementace Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků (dále jen „Charta“). Toto opatření vychází ze zkušenosti
s tímto dokumentem, platným pro ČR od 1. března 2007. Znamená rozšíření podpory
menšinových jazyků, chráněných ve zvláštním režimu Chartou, z instalace dvojjazyčných
názvů na podporu vzdělávacích aktivit a kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na
výzkum užívání menšinových jazyků (blíže k tomuto programu viz oddíl 3.3).
Návrh novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších úprav, jak o ní byla
podána informace ve Zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za rok 20081 a vládou
schváleno usnesení č. 845 ze dne 29. června 2009, nebyl v roce 2010 Ministerstvem vnitra
předložen. Resort vnitra tak učiní podle informace z jednání Rady uskutečněné v březnu 2011
do konce tohoto roku.
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V příloze 14 Zprávy za rok 2008 je uveden kompletní text novelizace zákona.
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2. Mezinárodní závazky
2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků
Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků (dále jen
„Charta“) dne 15. listopadu 2006. Při ratifikaci bylo učiněno prohlášení, kterým se ČR
zavazuje aplikovat v souladu s čl. 2 odst. 2 a 3 odst. 1 Charty vybraná ustanovení její části III.
Pro Českou republiku vstoupila Charta v platnost podle čl. 19 odst. 2 dne 1. března 2007.
Téhož dne byla také zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod č. 15/2007.
Článek 15 Charty stanoví, že smluvní strana je povinna do jednoho roku od vstupu Charty
v platnost předložit generálnímu tajemníkovi Rady Evropy první periodickou zprávu o plnění
přijatých závazků. Česká republika ji předložila dne 30. dubna 2008 ve Štrasburku. Výbor expertů
Charty posléze spolu se sekretariátem Rady vlády pro národnostní menšiny uspořádal v rámci
monitorovacího procesu k Chartě v prosinci 2008 návštěvu České republiky, během níž
absolvoval slyšení zástupců národnostních menšin, samospráv a příslušných úřadů státní správy.
Na základě první periodické zprávy a informací obdržených v průběhu návštěvy výbor připravil
vlastní hodnotící zprávu pro Výbor ministrů Rady Evropy a zveřejnil ji dne 9. prosince 2009.
Zpráva obsahuje hodnocení, jakým způsobem Česká republika plní závazky dané Chartou. Podle
článku 16 Charty sekretariát Rady předložil vládě dne 26. srpna 2009 návrh Komentáře České
republiky k hodnotící zprávě Výboru expertů. Ten byl posléze postoupen Radě Evropy. Další
krok v monitorovacím cyklu je plánován na duben 2011, kdy má být odevzdána Druhá periodická
zpráva o plnění Charty Českou republikou.
2.2. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin
Po otevření Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin (dále jen „Úmluva“) k podpisu
dne 1. února 1995 Česká republika podepsala tento dokument dne 28. dubna 1995. Ratifikační
proces Úmluvy ukončila Česká republika dne 18. prosince 1997, kdy uložila ratifikační listinu
u generálního tajemníka Rady Evropy. V roce 2010 byl dovršen třetí monitorovací cyklus,
zbývalo uskutečnit návštěvu Poradního výboru Úmluvy, ta ale byla (mj. z důvodů finanční
krize) odložena a uskutečnila se až ve dnech 11. – 15. dubna roku 2011.

5

3. Úkoly vyplývající z usnesení vlády
3.1. Dům národnostních menšin v Praze
Dům národnostních menšin, o.p.s. (dále jen „DNM“) zahájil 19. ledna 2010 druhý rok své
činnosti po vyčlenění a následné transformaci z příspěvkové organizace na obecně prospěšnou
společnost. Rok 2010 představoval pro DNM kromě činností spojených s fungováním
provozu samotného objektu také práci na projektech realizovaných a financovaných z grantů
v rámci Celoměstského programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m.
Prahy pro rok 2010. DNM byl zrekonstruován, aby sloužil potřebám zejména občanských
sdružení národnostních menšin, dále vládních i nevládních organizací zabývajících se
problematikou národnostních menšin.
Důvodem transformace DNM z příspěvkové organizace na neziskovou organizaci se statutem
obecně prospěšné společnosti byla možnost vícezdrojového financování. V roce 2009 si
vzhledem ke krátké lhůtě od zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností nemohl
požádat o poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačních programů ministerstev pro rok
2010.
DNM zaměstnával do poloviny roku pouze dva zaměstnance, a to ředitelku DNM a její
asistentku. Od června byl počet zaměstnanců rozšířen o tři zaměstnance s polovičním
úvazkem. Další potřebné práce důležité pro chod organizace byly nadále zajišťovány
externisty nebo prostřednictvím outsourcingu. Tímto způsobem byly zajištěny služby IT,
finanční i mzdové účetnictví, právní služby, poradenství v oblasti měkkých projektů, práce
spojené s ozvučením jednotlivých akcí. Denní chod recepce, noční ostrahu, údržbu a úklid
objektu zajišťuje správce objektu. V rámci přiznaných finančních dotací z podaných projektů
byli potřební odborníci pro zajištění konkrétního projektu placeni v rámci OON.
V budově DNM sídlí vedení DNM o.p.s., pracovníci správní firmy Centra a.s. a zástupci
jednotlivých sdružení národnostních menšin. Kromě kanceláří vedení obecně prospěšné
společnosti je v objektu využíváno 27 kanceláří. 22 kanceláří je rozděleno mezi jednotlivé
národnostní menšiny po dvou kancelářích. Každá z národnostních menšin toto administrativní
zázemí sdílí individuálně, dle Dohody o užívání kanceláří v různém počtu zúčastněných
sdružení. V současné době sídlí v kancelářích DNM tyto menšiny: bulharská, maďarská,
německá,polská,romská, rusínská, ruská,řecká, slovenská, srbská a ukrajinská. Není zde
zastoupena chorvatská národnostní menšina, která vyvíjí svou činnost převážně na Moravě.
Jedna z kanceláří je k dispozici správní firmě pro pracovníka údržby. Dvě kanceláře využívá
pro svou činnost vedení DNM a zbývající dvě kanceláře využívá Magistrát hl. m. Prahy pro
své zaměstnance, a to romskou koordinátorku pro hl. m. Prahu a specialistky pro národnostní
menšiny a integraci cizinců, které v současné době spadají pod odbor kultury a cestovního
ruchu.
V objektu DNM jsou jednotlivým sdružením poskytovány společné prostory jako jsou
společenský sál, zázemí pro občerstvení účastníků akcí („kavárna“), výstavní síň a zasedací
místnost. Každé z menšin je rovným dílem poskytována podpora pro využití těchto prostor
formou tzv. paušálu, tedy měsíční penzum neplacených hodin ve výše uvedených společných
prostorách. Pokud je počet těchto hodin jednotlivou národnostní menšinou překročen, jsou hodiny
nad tento rámec hrazeny dle ceníku služeb pro menšinová sdružení. V případě, že prostory nejsou
plně národnostními menšinami využity, může je o.p.s. nabídnout jiným subjektům pro krátkodobé
podnájmy. Pokud se jedná o společnosti nebo jiné subjekty, které v DNM přímo nesídlí, vztahuje
se na ně ceník služeb, který odpovídá skutečně vynaloženým nákladům na tyto prostory.
Pro sdružení sídlící v DNM je k dispozici také společná místnost archivu. Každá
z národnostních menšin má k dispozici posuvné regály, které může využívat jako příruční
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knihovnu vlastních publikací nebo pro uložení jimi vydávaných časopisů. Tento prostor je
sdružením poskytován zdarma.
DNM byl v roce 2010 podobně jako v roce 2009 financován z prostředků Hl. města Prahy.
Část prostředků čerpal z prostředků, které byly vloženy na vrub neúčelové rezervy kap. 1016,
§6409 jako majetkového vkladu DNM.
V rámci grantového řízení Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na
území hl. m. Prahy pro rok 2010 byl podpořen projekt Rok 2010 – rok pro podporu
multikulturní výchovy (celoroční provoz a činnost kanceláří jednotlivých národnostních
menšin,ale i samostatných projekcí, přednášek, konferencí, společných akcí – veletrh Svět
knihy Praha 2010, besed s umělci, kteří jsou příslušníky národnostních menšin, a to jak pro
veřejnost, tak pro školní mládež a studenty VŠ) v celkové výši 623 602,- Kč. Dále pak projekt
Romové v české, československé a světové kinematografii částkou 155 225,- Kč. Provoz
společných prostor národnostních menšin byl ještě dodatečně dofinancován částkou 218 708,Kč z uspořených prostředků za služby v roce 2009.
3.2. Světový romský festival KHAMORO 2010
Světový romský festival KHAMORO se koná již od roku 1999 a během této doby byl
podpořen mnoha významnými osobnostmi. Za dobu své existence se festival KHAMORO stal
nejvýznamnější akcí svého druhu nejen v ČR, ale i na celoevropské úrovni.
Ve dnech 23.-29. května 2010 proběhl v Praze již 12. ročník Světového romského festivalu
KHAMORO 2010. Konal se pod záštitou primátora hlavního města Prahy a vládního
zmocněnce pro lidská práva. Partnerem bylo již tradičně hl.m. Praha, festival byl podpořen
Ministerstvem kultury, společností ČEPRO a dalšími sponzory.
Realizace festivalu i programová náplň proběhly dle plánu a dle předpokládaného
harmonogramu. Ze strany realizátorů i ze strany veřejnosti je 12. ročník považován za velmi
úspěšný. Hlavním cílem festivalu bylo představit veřejnosti to nejkvalitnější z romské kultury
celého světa. Letošní mediální kampaň byla dle ohlasů veřejnosti kvalitní a dobře sloužila
nejen k upoutání pozornosti k samotnému festivalu, ale také ke snaze zlepšit vztahy mezi
romskou menšinou a majoritní společností. Všechny plánované cíle byly naplněny a festival
KHAMORO 2010 prostřednictvím kulturního a odborného programu přispěl ke společnému
soužití Romů a ne-Romů a k objevování romské kultury.
Cíle:
o ukázat bohatství a rozmanitost romské kultury a tradic, které jsou významnou součástí
české, evropské a světové kultury,
o přispět k integraci Romů do české společnosti a k vytváření multikulturní společnosti,
o přispět ke zlepšení a rozvoji vztahů mezi majoritní společností a romskou komunitou
prostřednictvím kulturní a odborné prezentace skrze pozitivní hodnoty, jakou hudba a jiné
formy umění bezpochyby jsou.
Kulturní složka programu
Kulturní části programu se zúčastnili ti nejlepší romští hudebníci z celého světa a českému
i zahraničnímu publiku představili klasickou, ale i tradiční a současnou romskou hudbu či
Gypsy jazz. Zároveň proběhly dvě výstavy, taneční workshopy i filmové projekce.
Hudební program byl netradičně zahájen již v neděli 23. května, kdy se ve Švandově divadle
v Praze 5 konala světová premiéra romské opery Invisible Gipsy od srbského multižánrového
umělce Zorana Tairoviće. Opera nabídla divákům vhled do problémů, které se objevují ve
vztazích mezi odlišnými kulturami, a nastínila otázku tolerance a vzájemného respektu.
Premiéra proběhla velmi úspěšně a byl o ní veliký zájem nejen ze stran veřejnosti, ale i médií.
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Je důležité také uvést, že primátor hl.m. Prahy slavnostně zahájil tuto premiéru, a tím i celý
12. ročník festivalu.
Pondělní večer 24. května byl v Lucerně Music Baru věnován současné romské hudbě. Během
večera vystoupila česká funky kapela Connection, beatboxeři Jaro Cossiga a Ivanhoe společně
s dětmi z DDM Severka a po nich nastoupila hlavní hvězda večera – český rapper Gipsy.cz
s kapelou. V průběhu večera byla také ve spolupráci s Bedna TV slavnostně zahájena hudební
soutěž G-talent. Na koncertě dvakrát promluvil vládní zmocněnec pro lidská práva.
V úterý a ve středu (25. a 26. května) mohli jazzoví fanoušci navštívit dva sólové koncerty.
První proběhl v prostředí Jazz Clubu Reduta, kde zahrálo německé jazzové trio 16 Gypsy
Strings. Ve středu v Lucerna Music Baru pak vystoupil světoznámý a jedinečný kytarista
Tchavolo Schmitt z Francie, jehož doprovodila nizozemská formace Gipsy Swing Trio.
Ve čtvrtek a v pátek měli návštěvníci možnost poslechnout si celkem 7 hudebních romských
kapel z celé Evropy v rámci dvou koncertů tradiční romské hudby v klubu ROXY. Ve čtvrtek
se představili slovenští Romano Stilo, francouzští Romano Atmo a srbští Black Panthers.
V pátek zazněly písně makedonského Orkestaru Braka Kadrievi, českých Surmajovců,
slovinských Šukar a rumunské hvězdy Mahala Rai Banda. Tyto kapely také vystoupily na
závěrečném galakoncertu romské hudby v Kongresovém centru Praha v sobotu 29. května,
kde je speciální písní doplnili i moderátoři Radek Banga a Vojta Lavička.
Veliká pozornost byla věnována také doprovodnému kulturnímu programu. Všechny
doprovodné akce proběhly dle původně stanoveného plánu. V pondělí 23. května v kině Aero
byl prezentován nově vzniklý dokumentární film ROM_ID režisérky Markéty Nešlehové
(film vyroben v koprodukci o.s. Slovo 21 a Bedna TV). Na premiéře promluvila po skončení
filmu režisérka a rovněž i někteří protagonisté filmu, následovala krátká diskuse.
V průběhu festivalu se uskutečnily Dny srbských Romů, v jejichž rámci kromě vystupování
srbské kapely Black Panthers či premiéry romské opery Invisible Gipsy byly promítány dva
dokumentární filmy srbského režiséra Želimira Žilnika Kenedi se vrací domů a Kenedi se
žení, které ukazují na osud srbských Romů, kteří byli nuceni vrátit se z Německa do Srbska.
Poslední součástí „Dnů srbských Romů“ byla výstava Srdjana Stanojeviće v kavárně NoD
s názvem Minutu poté, která zachycuje portréty romských hudebníků těsně po jejich výkonu.
Ve středu 26. května proběhla ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně také druhá
festivalová výstava – Genocida Romů v době 2. světové války, a to ve Slovenském kulturním
institutu.
Jedna z nejoblíbenějších akcí festivalu – defilé účinkujících v historickém centru Prahy – se
uskutečnila ve čtvrtek 27. května. Průvod vedený vlajkonoši a kočárem s koňmi, na němž
usedl primátor a Miss Roma 2010, startoval od Můstku přes ulici Na příkopě, Ovocný trh,
Celetnou ulici až na Staroměstské náměstí. Průvod se celkem čtyřikrát zastavil, aby
zúčastněné zahraniční i české kapely i taneční soubory měly možnost předvést své umění.
Poslední doprovodnou aktivitou festivalu byly stejně jako v loňském roce taneční workshopy,
které vedl lektor Petia Iourtchenko z Francie. Workshopy probíhaly ve dvou úrovních v pátek
a v neděli v tanečním studiu Zambra.
Odborná část programu
V průběhu celého festivalu (22.-30. května 2010) probíhaly mezinárodní odborné workshopy
pro romskou mládež pod názvem Jdeme dlouhou cestou. Workshopů se zúčastnili zástupci
mladých Romů i ne-Romů z ČR, Slovenska, Německa a Maďarska, pro něž byl připraven
bohatý program ve formě lektorských workshopů a dílen. Evropská mládež tak získala
jedinečnou možnost poznat a diskutovat romskou historii, identitu, status v měnící se Evropě,
možnost spolupráce a navázání přátelských vztahů. Workshopy byly zacíleny tak, aby
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maximálně motivovaly evropskou mládež, aby byla aktivní nejen v kulturní oblasti, ale aby
aktivně přistupovala také k otázce vzájemného soužití i uchování vlastních tradic a kultury.
Významnou součástí letošního ročníku se stal také mezinárodní odborný seminář Romská
identita, který proběhl ve dnech 28. a 29. května 2010 v Americkém centru v Praze. Na
semináři promluvili tito experti: Thomas Acton (Velká Británie), Jaroslav Balvín (Slovensko),
Sarah Carmona (Španělsko), Eva Davidová (ČR), Jana Gabrielová a Lenka Haburajová
(Slovensko), Ian Hancock (USA), Jana Horváthová (ČR), Katalin Kovalcsik (Maďarsko),
Hristo Kyuchukov (Slovensko), Jean-Pierre Liegeois (Francie), Adrian Marsh (Velká
Británie), Elena Marushiaková a Veselin Popov (Bulharsko), Milan Samko (Slovensko)
a William New (USA). Seminář, který byl otevřen veřejnosti, měl za cíl na odborné úrovni
a interdisciplinárně diskutovat otázku různorodých faktorů tvořících romskou identitu
(romský jazyk, kulturu, náboženství či výchovu). Ze semináře byl vydán elektronický sborník
v anglickém jazyce s názvem Roma Identity, který obsahuje prezentované příspěvky. Editory
tohoto sborníku se stali Ian Hancock a Hristo Kyuchukov.
Mediální kampaň
Mediální kampaň festivalu KHAMORO 2010 zahrnovala nejen přímou propagaci
jednotlivých akcí festivalu, ale také romské otázky obecně. Po zkušenostech s minulými
ročníky festivalu byla pozornost věnována tiskové propagaci, prezentaci romské otázky
v televizi, rozhlase a také prostřednictvím internetu. O festivalu informovala česká
i zahraniční média. Mediální kampaň byla zaměřena na celou ČR, ale největší důraz byl
kladen na hlavní město Praha. Festivalu se zúčastnilo 56 akreditovaných novinářů.
Mediální partneři festivalu KHAMORO 2010: Česká televize – hl.mediální partner, Český
rozhlas, Radio 1, Romano Voďi, Romea.cz, Romano Hangos, Radio Rota, Radio Ethno,
Bedna TV, Kereka, Gipsy.sk a me.cem.
O festivalu dále informovala tato média:
− Rádia: Český rozhlas 1 (O Roma vakeren, Mozaika), Český rozhlas 3 Vltava (Souzvuk),
francouzská redakce ČRO, Rádio 1 (Všechny hudby světa), Ethno Radio, Radio Rota.
− Televize: ČT (Sama Doma, Polední události - vstup z defilé účinkujících, záznam
z galakoncertu, živý vstup z premiéry Invisible Gipsy do zpravodajství), Romea TV,
Bedna TV, BBC.
− Tištěná média: Prague Post, Hospodářské noviny, Prager Zeitung, Haló noviny, Romano
Hangos, Romano Voďi, Le Monde ad.
− Internet: aktualne.cz (speciální fotogalerie), centrum.cz, novinky.cz, romea.cz,
pressweb.cz, prazskydenik.cz, in.ihned.cz, worldnews.com, lokola.cz, pragueout.cz,
prague-pocket.cz, gipsy.sk, kaskosan.com, rpa.sk, lidovky.cz ad.
− sociální sítě
Přímá propagace
Speciální A3 plakáty-programy festivalu KHAMORO 2010, A4 katalogy festivalu
KHAMORO 2010, A1 a A2 plakáty, 5 variant pozvánek na jednotlivé akce, citylights
(Můstek, Muzeum ad.). Důležitým zdrojem informací pro veřejnost i pro novináře jsou také
oficiální webové stránky festivalu, které prošly novou grafickou úpravou (www.khamoro.cz)
a stránky organizátora (www.slovo21.cz), na kterých jsou po celý rok uveřejňovány
nejaktuálnější informace o přípravách festivalu, o předchozích ročnících a před samotným
festivalem také informace o programu, účinkujících, cenách vstupenek a podpoře.
Světový romský festival KHAMORO se stal jedním z tradičních a nejvýznamnějších
romských projektů na území ČR i v Evropě. Dvanáctý ročník festivalu nabídl stejně jako
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v minulých letech veřejnosti bohatý program (celá řada doprovodných akcí – promítání filmů,
výstavy, odborný seminář, taneční workshopy, koncerty atd.). Reakce účinkujících,
zúčastněných expertů i široké veřejnosti na akce realizované v rámci festivalového týdne opět
dokázaly, že nabízený program se drží na vysoké úrovni a přitahuje vysoký počet zájemců,
čímž potažmo vzbuzuje či zvyšuje zájem veřejnosti o romskou kulturu a otázku.
KHAMORO 2010 na sebe upoutalo pozornost nejen v České republice a Evropě, ale po celém
světě, a potvrzuje tak svoje dlouhodobé postavení jako kvalitní a prestižní kulturní události.
KHAMORO není pouze hudebním festivalem, ale jeho rozměr je mnohem širší (mediální
kampaň, odborné programové části). Organizátoři mají k dispozici kvalitní kontakty na umělce
a odborníky zabývající se romskou otázkou z celého světa, jediným problémem celého projektu
proto nadále zůstává pouze otázka jeho finančního zajištění. Festival potvrdil svůj smysl a snad
bude možné pokračovat v jeho realizaci i v příštích letech. Festivalové akce navštívilo celkem
přes 8 000 diváků. Byly splněny plánované cíle a projekt byl realizován v původně plánovaném
rozsahu. Při realizaci projektu se nevyskytly žádné problémy. Proto organizátoři jej hodnotí
jako úspěšně a ve vysoké kvalitě realizovaný projekt.
Finanční vypořádání dotace:
druh výdajů

výdaje celkem

Materiálové náklady
materiál, DHM
kancelářské potřeby
jiné (kazety, filmy, cd, dvd)
materiál na scénografii
Nemateriálové náklady
pronájem produkčních prostor
pronájem festivalových prostor
poštovné, telefon, internet
výroba scénografie
osvětlení, ozvučení (speciální technika)
cestovné - účastníci festivalu
ubytování - účastníci festivalu
doprava po Praze
dopravní poplatky
propagace (plakáty, city-lights, pozvánky, panely, inzerce, PR, grafický
design, TV a rozhlasové spoty, atd.)
výroba katalogu - sborníku (katalog a elektronický sborník, příprava
textů, překlady, korektury, umístění na www, výroba)
defilé účinkujících
energie
jiné provozní náklady
jiné náklady - honoráře fakturou jako služba (koordinátor kulturního
programu, fotograf, výlep plakátů, dramaturgie, scénář, režie, účetní,
lektoři, experti workshopy, kurátoři výstav)
výstavy (příprava, výběr exponátů, instalace, vernisáže, doprava, reinstalace,
dozor – hlídání výstavy)
překladatelské služby
občerstvení (workshopy, vernisáže, zkoušky)
pronájem nástrojů
víza, pojištění, clo
náklady na filmovou přehlídku (poplatky, překlady, titulky, promítací technika)
náklady na taneční workshopy (pronájem sálu, lektor, doprava)
náklady na odborný seminář (občerstvení, tlumočení, materiály pro experty)
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z dotace
Ministerstva
kultury

175 000
70 000
51 000
7 000
47 000
4 619 000
200 000
540 000
150 000
111 000
443 000
570 000
612 000
125 000
26 000
490 000

30 000
0
30 000
0
0
1 030 000
0
0
0
0
300 000
10 000
530 000
0
0
0

257 000

150 000

65 000
10 000
53 000
460 000

40 000
0
0
0

151 000

0

51 000
135 000
12 000
8 000
32 000
26 000
92 000

0
0
0
0
0
0
0

Osobní náklady (mzdy a ostatní osobní náklady)
mzdy včetně odvodů (hlavní koordinátor, koordinátor - hudební
program, koordinátor - produkční práce, asistent 1 a asistent 2)
ostatní osobní náklady - produkce - dohody o provedení práce
umělecké honoráře (tradiční hudba - 12 kapel, Gypsy jazz - 2 skupiny,
současná romská hudba - 1 skupina)
stravné - účastníci festivalu
celkem

1 904 000
477 000

511 000
310 000

373 000
880 000

201 000
0

174 000
6 698 000

1 571 000

Příjmy z realizace projektu
1) vstupné
2) účastnické, konferenční poplatky, kursovné apod.
3) prodej publikací, hudebnin, CD, DVD
4) prodej dalších tiskovin (programy, katalogy, plakáty aj.)
5) ostatní příjmy (specifikujte)
Další zdroje
6) vlastní finanční vklad žadatele
7) sponzoři (na základě smlouvy o reklamě apod.)
8) dary (na základě darovací smlouvy, potvrzení o přijetí daru)
9) dotace od města, obce (MHMP)
10) dotace od Ministerstva kultury – MK ČR ORNK
11) dotace od dalších ústředních orgánů (mimo MK) - MŠMT
12) zahraniční zdroje (EU Youth, zahraniční centra, ambasády, kulturní centra ad.)
13) ostatní příjmy (Český rozhlas, Zastoupení Evropské komise v Praze, nadace, fondy ad.)
Zdroje financování celkem

0

223 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
30 000 Kč
368 000 Kč
0 Kč
3 000 000 Kč
1 571 000 Kč
117 000 Kč
639 000 Kč
750 000 Kč
6 698 000 Kč

3.3. Využití dotace na provádění Charty
V roce 2010 doznalo významné změny, neboť tato účelová dotace byla pro efektivnější
využití finančních prostředků transformována v Dotační program na podporu implementace
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. To umožnilo ocenit aktivity týkající se
nejen polštiny, ale i ostatních jazyků prohlášených v části III Charty (němčina, romština
a slovenština). Finanční prostředky v roce 2010 byly do rozpočtu kapitoly 306 – Úřad vlády
ČR přiděleny ve schváleném rozpočtu na rok 2010 ve výši 5 000 tis. Kč. Rozpočtovým
opatřením Ministerstva financí se rozpočet programu snížil o 2 500 tis. Kč. Ve třech
dotačních kolech byly vyčerpány finanční prostředky určené na program Charta 2010 ve výši
2 281 517 Kč, dotace byly poskytnuty celkem 17 subjektům. Zůstatek 40 tis. Kč byl v daném
roce vratkou nerealizovaného projektu občanského sdružením Kulturní sdružení občanů
německé národnosti v ČR (přehled oceněných projektů je uveden v příloze 1).
Program byl vyhlášen v lednu 2010 a byly v něm podpořeny následující tématické okruhy
činností v souvislosti s polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou,
slovenštinou, němčinou a romštinou:
-

-

Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování,
které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou skupinou
těchto aktivit jsou jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby
s češtinou jako mateřským jazykem. Předpokládalo se, že aktivity byly zaměřené i na
vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob
s češtinou jako jazykem mateřským. Oceněno bylo deset projektů.
Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků,
indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory. V tomto okruhu se uplatnilo
pět projektů.
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-

Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích
(výroba a instalace tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství
a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků). Byly přiznány
dotace dvěma projektům.

Dotace na rok 2010 byly určeny pro:
-

-

-

obce (163 727 Kč; dva příjemci);
registrovaná občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů (1 660 790 Kč; 11 projektů);
právnické osoby vykonávající činnost škol a školských, zřízené buď jako příspěvkové
organizace obcí nebo jako školské právnické osoby podle zákona č. 261/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů (35 tis.Kč, jeden příjemce), veřejné vysoké školy a jejich součásti
(245 000 Kč, jeden příjemce);
evidované církevní právnické osoby dle § 15 písm.a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů (137 000 Kč; 2 oceněné projekty);
obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných;
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
a o změně a doplnění zákonů, v platném znění).

Do prvního kola programu se přihlásily 4 projekty, přičemž 2 z nich – zaměřené na podporu
romského jazyka – byly podpořeny. Bylo přiděleno celkem 441 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že
prostředky v dotačním programu zůstaly nevyčerpány, bylo následně vyhlášeno 2. kolo
s uzávěrkou 1. března 2010. Do druhého kola se přihlásilo již 15 projektů (1 projekt německé
organizace, 3 polských organizací, 4 romských a 7 organizací slovenské menšiny), které
zaslalo celkem 14 organizací. Ve druhém kole bylo rozděleno 1 448 790,- Kč, to spolu
s prvním kolem činí 1 889 790,- Kč. Do třetího kola s uzávěrkou 15. června 2010 se přihlásilo
5 projektů, oceněny byly čtyři z nich (celková výše dotace ve třetím kole 391 727,- Kč). Za
rok 2010 byla 17 projektům, jež předložilo 15 subjektů, rozdělena částka ve výši 2 281 517,Kč.
Srovnání výdajů vynaložených v roce 2010 s čerpáním prostředků v předchozích letech:
rok

2010
2009
2008

z rozpočtu přiděleno

2 500 tis. Kč
2 000 tis. Kč
5 000 tis. Kč

čerpáno

počet dotací

2 241 517 Kč 17
263 754 Kč 1 (kraj Moravskoslezský)
751 125 Kč 1 (kraj Moravskoslezský)
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4. Veřejná správa na centrální úrovni a národnostní menšiny
4.1. Rada vlády pro národnostní menšiny
V roce 2010 proběhly v Radě dvě změny na pozici jejího předsedy. Koncem března podal
Michael Kocáb, od ledna 2009 ministr vlády pro lidská práva, demisi. Do funkce předsedy
Rady byl poté jmenován předseda vlády Ing. Jan Fischer, CSc. a dosavadní předseda byl
vládou jmenován zmocněncem vlády pro lidská práva.2 Po volbách do Poslanecké sněmovny
na konci května 2010 byl v září Michael Kocáb odvolán z funkce zmocněnce vlády pro lidská
práva3 a obě výše zmíněné funkce již nebyly obsazeny. Proto se ve druhém pololetí roku 2010
neuskutečnilo ani jedno jednání Rady. Rovněž personální obměnu u zástupců národnostních
menšin v Radě, jež vyplývá ze čl. 3 odst. 7 písm. a jejího statutu, nebylo možno předložit
vládě, i když nominační procedury u těch menšin, jejichž zástupci dovršili druhé funkční
období, byly dovršeny a již v červenci byl pro jednání vlády příslušný dokument připraven.
Sekretariát Rady byl od listopadu 2009 redukován o další pozici, zůstaly zde pouze dvě
funkční místa, doplněná o dva stážisty a v březnu 2010 o pracovnici na dohodu o pracovní
činnosti. Ve struktuře Úřadu vlády rovněž z důvodů redukce mzdových nákladů zanikla
funkce vedoucího oddělení sekretariátu Rady a ten byl začleněn pod nové Oddělení kanceláře
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní
menšiny.
○ Jednání Rady
-

Dne 16. února 2010 byla projednána změna statutu Rady, jejímž důvodem byly důsledky
ratifikace Charty. Znamená redukci zástupců národnostních menšin tam, kde byli tři
zástupci, jsou dva a zároveň je členem Rady zástupce Moravskoslezského kraje a zástupce
odborné veřejnosti v oblasti lingvistiky. Dále byla projednána aktuální situace v dotačních
programech resortů kultury a školství, mládeže a tělovýchovy a novém dotačním titulu
Úřadu vlády, programu Implementace Evropské charty regionálních či menšinových
jazyků. Byla předložena Analýza národnostně menšinových časopisů a bylo schváleno, že
bude publikována v rámci Zprávy za rok 2009. Rada byla informována o situaci stran
dvojjazyčných nápisů v oblasti Těšínského Slezska a o Alianci civilizací.

-

Dne 29. dubna 2010 byla Rada informována o personálních změnách (viz výše), projednala
Zprávu o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2009 a Výroční zprávu o činnosti Rady za
rok 2009. Zabývala se programem Implementace Evropské charty regionálních či
menšinových jazyků a definitivní verzí Analýzy národnostně menšinových časopisů.

○ Přehled dokumentů pro vládu
-

Změna usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574 k návrhu na ratifikaci Evropské
charty regionálních či menšinových jazyků; dne 27. dubna 2010 vláda schválila změnu,
která umožnila přijímat dotace na implementaci Charty i školami a školskými zařízeními
a nestátními neziskovými organizacemi.4

2

Usnesení vlády ze dne 19. dubna 2010 č. 301 a 302
(http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/26456FD95F709F4DC125770D0030538F/$FILE/301%2
0uv100419.0301.pdf)
3
Usnesení vlády ze dne 15. září 2010 č. 665
(http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/5E1BBBEDEB23508CC125779E0047C2ED/$FILE/
665%20uv100915.0665.pdf)
4

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/9843A3C623562EFFC12577110025F8FC/$FILE/315%20uv100427.0315.pdf
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-

-

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009, Radou byla
projednána dne 29. dubna 2010 a vládou jako 11. bod její schůze dne 7. června 2010,
přijato usnesení č. 443.5
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2009; dokument
byl připraven sekretariátem Rady, Radou schválen dne 29. dubna 2010 a předložen pro
informaci vládě (jako 15. bod pro informaci) na jejím jednání dne 7. června 2010.

○ Výbory Rady
-

Výbor pro dotační politiku jednal v uplynulém roce dvakrát; dne 9. dubna 2010 o Dotačním
programu na podporu implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
a o Zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2009, dne 20. září 2010 se zabýval
aktuální situací v dotačním programu Ministerstva kultury na podporu rozšiřování
a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, kdy program postihly rozpočtové
škrty, přijaté vládou. Dále na obou jednáních diskutoval otázku dotačního programu na
podporu implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

-

Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy na svém jednání dne 13. dubna 2010 projednal
příslušné pasáže Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2009 a zabýval se
problémem ničení dvojjazyčných nápisů v oblasti Těšínského Slezska.

○ Publikace
-

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009. Vydal sekretariát
Rady. Úřad vlády (ISBN 978-80-7440-027-8). Praha 2010. 257 stran vč. příloh.

-

Web Rady vykazoval v roce 2010 na 26 000 návštěv (106 176 prohlédnutých stran), 14 944
návštěvníků.

○ Působení pracovníků sekretariátu Rady v mezinárodních a tuzemských grémiích
Tajemník Rady se v roce 2010 zúčastnil jednání Expertního výboru Rady Evropy pro otázky
národnostních menšin (DH-MIN). To se uskutečnilo jedenkrát, a to 5.-6. května 2010. Jako hlavní
téma byla diskutována veřejná finanční podpora organizacím národnostních menšin, k čemuž
členské státy vypracovávaly dotazníky, dosud jich jej odevzdalo nemnoho a byl vysloven
i požadavek na přeformulování některých otázek. Druhé jednání výboru, plánované na
listopad, bylo z důvodů finanční krize skrečováno.
Pracovníci sekretariátu Rady se i v roce 2010 podíleli na práci dotačních výběrových komisí
na Ministerstvu kultury (Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních
menšin, Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin,
Program podpory integrace romské komunity, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy,
Program integrace romské komunity a Program podpory romských studentů SŠ, Program
podpory integrace cizinců) a Magistrátu hl. m. Prahy (Celoměstské programy podpory aktivit
národnostních menšin a integrujících se cizinců na území Prahy).
○ Další aktivity sekretariátu
V rámci Informačního centra Úřadu vlády pokračoval v roce 2010 cyklus přednášek
o lidských právech pro žáky SŠ a ZŠ. Třikrát zde byla pracovníky sekretariátu Rady
prezentována problematika národnostních menšin.

5

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/65D7C00EE5911C8DC125774300497A2B/$FILE/443%20uv100607.0443.pdf
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4.2. Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Agendou romské komunity se zabývá Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny (dále
jen „Romská rada“), jež vládu o její situaci informuje obdobným způsobem ve zvláštním
dokumentu. Následující text pojednává proto o záležitostech, jež se explicitně týkají romské
komunity jakožto národnostní menšiny.
o Změna Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
V roce 2010 došlo ke změně statutu Romské rady, která měla vést k posílení její členské
základny. Cílem navrhovaných úprav bylo posílit možnosti tohoto poradního orgánu zásadně
ovlivnit implementaci Koncepce romské integrace a celkové vnímání inkluze Romů jako
součásti vládní politiky.
Návrh změn statutu projednala vláda na svém jednání dne 29. března 2010 a usnesením č. 254
zrušila původní usnesení vlády ze dne 28. ledna 2004 č. 100, o Statutu Rady vlády ČR pro
záležitosti romské komunity, ve znění ze dne 1. března 2006 č. 215. Schválením nového
Statutu Romské rady došlo i ke změně názvu tohoto poradního orgánu.
Předsedou Romské rady je nově předseda vlády ČR, členská základna je tvořena ministry
z resortů zásadních pro romskou integraci, další důležitá ministerstva jsou reprezentována
náměstkem ministra. Kromě posílení členské základny přinesl nový statut větší provázanost
Romské rady s činností Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Zapojením
zástupců Asociace Krajů a Svazu měst a obcí umožní nový statut i větší participaci krajů
a obcí při tvorbě politiky romské integrace a její efektivnější implementaci na regionální
a místní úrovni.
o Úprava pietních míst v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu
Romská rada spolupracovala i v roce 2010 při úpravě pietních míst obětí romského
Holocaustu v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
- Úprava pietního místa v Letech u Písku
Co se týče Letů u Písku, podařilo se Památníku Lidice v roce 2010 ve druhé etapě
rekonstrukce, zahájené ihned po květnové pietní vzpomínce, významně pokročit
v rekonstrukci přístupové lesní cesty k pietnímu území KP Lety od severu a byly dokončeny
práce spojené s odvodněním prostoru v okolí přírodního amfiteátru.
Převzetí stavby a slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo 18. června 2010. Na doporučení
Úřadu vlády byla dodatečně vytvořena a 18. listopadu 2010 umístěna do Památníku Lety další
replika táborové ubikace včetně vybavení. Tento exponát se stal nejvýznamnější částí
expozice, která je zaměřena především na historii letského tábora.
Kromě rekonstrukčních prací byla vytvořena řada propagačních materiálů, brožura s názvem
Lety – život za plotem a putovní výstava se stejným názvem. Tato výstava bude postupně
prezentována v Památníku Lidice, NKP Ležáky, Muzeu romské kultury v Brně a v řadě škol,
které o ni projevily zájem. KP Lety byla zařazena do propagačních materiálů Památníku
Lidice a NKP Ležáky, který nyní tvoří soubor třech památníků s názvem Památníky obětem
nacismu. Významným počinem v propagaci KP Lety je zvuková upoutávka umístěna
v informačním zvukovém průvodci v centru města Písek. Velký význam v propagaci mají
i webové stránky www.lety-memorial.cz, kam jsou pravidelně vkládány veškeré informace
pro návštěvníky. Vydána byla také turistická známka KP Lety.
Zahájena byla i činnost v oblasti vzdělávání, která je do budoucna klíčovou aktivitou.
V prosinci bylo vydáno výukové DVD pro ZŠ a SŠ Lety u Písku – místo, o kterém se nesmí
mlčet, které vzniklo ve spolupráci Památníku Lidice a Úřadu vlády. DVD prostřednictvím
krátkých textů a obrazové dokumentace mapuje historii bývalého cikánského tábora Lety,
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obsahuje tři jazykové verze (českou, romskou a anglickou) a je vhodné nejen k výukovým, ale
i k prezentačním účelům. V současné době byl akreditován seminář pro učitele Tábory –
nástroje persekuce. Účastníci semináře si prohloubí poznatky o systému nacistických
likvidačních a koncentračních táborů, získají přehled o fungování tzv. cikánského tábora Lety
a táborů nucených prací a nápravně pracovních táborů v poválečném Československu.
Vhodným způsobem jsou tak propojeny KP Lety, Památník Vojna a KT Flossenburg ve SRN.
V Infocentru KP Lety byly od května do konce října představeny výstavy Rehabilitace
Památníku Lidice a Průřez mezinárodní dětskou výtvarnou výstavou Lidice. Pro nadcházející
návštěvní sezónu jsou připraveny další putovní výstavy, mezi které patří například výstava
Portréty romských spisovatelů Lačho lav sar maro / Dobré slovo je jako chleba.
- Úprava pietního místa v Hodoníně u Kunštátu
Určité změny byly zaznamenány při realizaci záměru úpravy pietního místa v Hodoníně
u Kunštátu, jehož hlavním realizátorem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Těsně před koncem roku 2009 došlo k odkoupení pozemku bývalého cikánského tábora od
soukromé majitelky, v průběhu roku 2010 byla zajištěna jeho správa a bezpečnost
s významným přispěním Muzea romské kultury v Brně. Úkoly vyplývající z usnesení vlády ze
dne 4. května 2009 č. 589 k úpravě pietních míst však nebylo dle zástupců resortu školství
možné naplnit z důvodu restriktivních opatření týkajících se státního rozpočtu.
Ministerstvo se v průběhu roku 2010 zabývalo původním záměrem vybudovat Mezinárodní
vzdělávací a konferenční centrum v areálu Hodonína u Kunštátu a zhodnotilo tuto variantu
jako neekonomickou, kdy resort školství disponuje řadou vzdělávacích center, které lze
využívat pro účely dané usnesením. Po přehodnocení situace předložil resort dne 2. března
2011 vládě nový ideový záměr, který již nepočítá s vybudováním Mezinárodního
vzdělávacího a konferenčního centra Žalov, ale se zřízením Památníku romského Holocaustu
v Hodoníně u Kunštátu, jehož realizátorem by mělo být Pedagogické muzeum
J. A. Komenského v Praze, příspěvková organizace resortu. Tento záměr předpokládá, že
vzdělávací zařízení s expoziční a obecně informační činností:
- bude sloužit k uctění památky obětí romského Holocaustu na celém českém, resp.
československém území v historických souvislostech (informace o cikánských táborech
např. v Letech u Písku, kde nebyly zachovány baráky), uvedení sběrných míst pro Romy
na československém území před odchodem do koncentračních táborů (mapa);
- bude vhodnými moderními formami připomínat oběti romského Holocaustu v tomto
táboře;
- bude podrobně informovat o Holocaustu Romů, včetně jeho souvislostí s Holocaustem
Židů a likvidací českého národa ve sledovaném období;
- bude poskytovat komplexní pohled na začlenění tohoto tábora do historických souvislostí
a tím zajistí lepší orientaci návštěvníka v dané problematice;
- bude vhodným místem pro formální, ale především neformální vzdělávání dětí a mládeže,
popř. dalších zájemců z řad odborné i laické veřejnosti; Památník romského Holocaustu
bude vyvíjet činnost v rámci vzdělávání novodobých dějin o Romech na místě, kde došlo
k tragédiím z období 2. světové války (zachování jednoho původního baráku a postavení
druhého nového protektorátního baráku s expozicí, která využije autentické příběhy
romského Holocaustu, aj.);
- bude sloužit pro rozvoj spolupráce mezi nestátními neziskovými organizacemi a vládními
institucemi s důrazem na témata intolerance, multi- a interkulturality a k naplňování výše
uvedených cílů.
Ideový záměr počítá rovněž i s tím, že Památník romského Holocaustu bude zřízen jako
detašované pracoviště Pedagogického muzea J. A. Komenského. Za účelem projednání
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ideového záměru vládou vytvoří resort skupinu, která se bude zabývat dalším postupem
zpracování projektu na vytvoření památníku romského Holocaustu. Členy této skupiny budou
kromě jeho zástupců i zástupci Ministerstvy kultury, Muzea romské kultury a příslušných
sekcí Úřadu vlády ČR.
Záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se nesetkal s podporou řady Romů, kteří
očekávali mnohem větší zapojení Muzea romské kultury do realizace Památníku. Muzeum je
připravené zastávat významnou roli nejen při realizaci úpravy, ale i při jeho následném
provozu, neboť disponuje řadou odborníků, zároveň dlouhodobě buduje sbírkové fondy
týkající se romského Holocaustu.
o Gypsy Spirit
V roce 2010 byl vyhlášen Sekcí pro lidská práva Úřadu vlády ČR druhý ročník soutěže Gypsy
Spirit, a to v rámci vládní Kampaně proti rasismu 2010. Záštitu nad ročníkem 2010 převzal
předseda vlády RNDr. Petr Nečas, předsedkyně podvýboru pro lidská práva Evropského
parlamentu Heidy Hautala, bývalý prezident ČR Václav Havel a bývalý ministr pro lidská
práva Michael Kocáb.
Soutěž přináší ocenění obrovského úsilí nesčetného počtu jedinců a skupin k hledání porozumění
mezi Romy a většinovou společností. Cílem projektu je vybudovat tradici prestižního oceňování
práce pro integraci Romů a ukázat veřejnosti příklady dobré praxe soužití Romů s majoritou.
V tomto smyslu celý projekt koresponduje s jedním z cílů českého předsednictví v Dekádě
romské inkluze 2005–2015, které probíhá od července 2010 do konce června 2011. Ocenění byla
zaměřena na podporu a zveřejnění těch projektů a aktivit, které přinášejí skutečné a měřitelné
výsledky, jež představují pro romské obyvatelstvo reálnou pomoc. O udělení cen rozhodovala
pětičlenná odborná porota a speciální porota rozhodující o činu roku.
Slavnostní vyhlášení cen proběhlo v centru Pražská křižovatka dne 10. prosince 2010
v Mezinárodní den lidských práv. Úvodního slova se ujal předseda vlády ČR, který je zároveň
předsedou Romské rady. Přímý přenos slavnostního večera přenášel živě Český rozhlas Praha
a záznam večera odvysílala dne 11. prosince 2010 od 20.05 hod. ČT24.
○ Podpora Romů v průběhu Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Romská rada začala v září 2010 spolupracovat s Českým statistickým úřadem na informační
strategii podpory sociálně vyloučených Romů při Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
Cílem spolupráce bylo poskytnout Romům maximum informací o tom, jak bude připravované
sčítání lidu probíhat, k čemu se výsledky sčítání používají a hlavně odpovědět na všechny
dotazy, které mohou Romové k připravovanému sčítání lidu mít. Podpora Romů v této oblasti
byla jedním z opatření Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013, schválené vládou
dne 21. prosince 2009 usnesením č. 1572. Sčítání lidu využívá při sběru etnických dat metodu
sebeidentifikace, kterou Romská rada považuje za eticky nejpřijatelnější metodu, protože
dává příležitost Romům se dobrovolně, svobodně a informovaně přihlásit k národnosti.
Strategie podpory Romů při sčítání lidu směřovala zejména:
1) k odbourání nedůvěry Romů a obav ze zneužití jimi poskytnutých údajů o národnosti;
2) ke zvýšení informovanosti Romů o průběhu sčítání lidu a o způsobu ochrany dat při
jejich sběru a zpracování;
3) ke zvýšení informovanosti o vazbě výsledků sčítání lidu na výkon práv příslušníků
národnostních menšin dle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků
národnostních menšin;
4) k zajištění pomoci obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit při vyplňování
sčítacích formulářů.
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V rámci této strategie proběhly následující aktivity:
− Informační kampaň, jejíž součástí bylo
1) vytvoření a distribuce letáčků s informacemi o sčítání lidu s cílem odpovědět na
nejčastější otázky Romů ke sčítání, k přihlášení se národnosti, vysvětlit rozdíly mezi
národností a občanstvím a představit způsob ochrany sbíraných dat;
2) proškolení romských poradců, terénních pracovníků obcí a pracovníků nestátních
neziskových organizací v přímé práci s Romy, kteří poskytovali v terénu poradenství
o sčítání lidu romským uživatelům služeb; součástí školení byla i diskuse s nimi na
téma sčítání lidu ve vztahu k romské národnostní menšině;
3) představení tématu sčítání lidu ve vztahu k romské menšině na tiskových konferencích
ve vybraných krajích;
4) publikace článků ve vybraných romských časopisech a novinách.
− Působení romských asistentů sčítacích komisařů ve vytipovaných lokalitách
Na podzim roku 2010 byl zahájen nábor a v lednu 2011 vybrala Romská rada ve spolupráci s ČSÚ
a s krajskými koordinátory pro romské záležitosti 139 romských asistentů sčítacích komisařů, kteří
působili v průběhu sčítání ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách po celé ČR.
Těmito asistenty byli většinou zkušení pracovníci, kteří jsou řadu let v každodenním kontaktu
s vyloučenými Romy, znají velmi dobře jejich potřeby a řada z nich ovládá romštinu.
Úkolem asistentů bylo seznámit obyvatele sociálně vyloučených romských lokalit s průběhem
sčítání lidu, zbavit je nedůvěry a připravit příznivé prostředí pro vstup sčítacího komisaře do
domácnosti, seznámit je se způsobem ochrany osobních údajů, vysvětlit jim širší souvislosti
mezi výsledky sčítání lidu a výkonem práva příslušníků národnostních menšin, asistovat jim
při vyplňování sčítacích formulářů. Asistenti před samotným vstupem do terénu složili slib
mlčenlivosti a byli po odborné stránce proškoleni Českým statistickým úřadem, zároveň
dostali i průkaz asistentů sčítacích komisařů, který je opravňoval ke vstupu do domácností.
4.3. Resorty
4.3.1. Ministerstvo financí
Z hlediska kompetence Ministerstva financí, která je dána zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, v platném znění, přísluší
Ministerstvu financí vyjádřit se k otázce finančního zabezpečení opatření, týkajících se
problematiky příslušníků národnostních menšin. Věcná stránka přísluší do působnosti
dotčených ministerstev, zejména Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí.
V průběhu roku 2010 nebylo v rámci resortu Ministerstva financí realizováno žádné
legislativní či nelegislativní opatření ve vztahu k právům příslušníků národnostních menšin.
Ministru financí v rámci usnesení vlády k materiálům, týkajícím se aktivit příslušníků
národnostním menšin nebyl uložen žádný úkol. Veškerá opatření finančního zabezpečení
příslušných úkolů byla projednána s odbornými útvary resortu a následně řešena v souvislosti
s přípravou návrhu státního rozpočtu na příslušný rok.
4.3.2. Ministerstvo kultury
○ Právní předpisy vztahující se k příslušníkům národnostních menšin
Ministerstvo kultury v průběhu roku 2010 spolupracovalo na přípravě několika zákonů, které
obsahovaly novely právních předpisů v jeho působnosti, národnostních menšin se však explicitně
netýkaly. Těch se dotýká pouze zákon č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na
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vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na
vyžádání) zpracovalo Ministerstvo kultury v souvislosti s transpozicí Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007. Mezi povinnostmi poskytovatelů
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání podle § 6 tohoto zákona je v odstavci 2 uvedena
povinnost „zajistit, aby audiovizuální mediální služba na vyžádání neobsahovala sdělení záměrně
zpracované tak, aby mělo vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by jej tato osoba vědomě
vnímala, a aby nepodněcovala k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry
a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“.
V roce 2010 nedošlo ke změnám právního rámce z hlediska programu Podpory rozšiřování
a přijímání informací v jazycích národnostních menšin. V únoru 2010 bylo přijato usnesení
vlády č. 92, kterým se nově stanovily Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“) ústředními orgány státní
správy, které se výše zmíněného programu týkají jen podpůrně.
o Muzeum romské kultury v Brně
Z rozsáhlých aktivit Muzea romské kultury v roce 2010 lze uvést např. :
- Kursy romštiny pro začátečníky a mírně pokročilé.
- Partnerství v grantovém projektu Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci
řešeném v rámci operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který
realizuje Ústav religionistiky Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním cílem projektu je
vzdělávat učitele ZŠ a SŠ v oblasti multikulturní výchovy. Výstupem projektu bude mimo
jiné cyklus seminářů pro učitele, poradní web, tištěné a elektronické materiály s návrhy
konkrétních aktivit do výuky (ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze).
- Retrospektivní výstava z díla malířky Bohumily Doležalové Plátna pro velké černé oči
(podpořená příspěvkem resortu z programu Kulturní aktivity 2010 ve výši 150 000 Kč).
- Putovní verze výstava Genocida Romů v době 2. světové války v české a anglické verzi
(podpořená příspěvkem resortu z programu Kulturní aktivity 2010 ve výši 100 000 Kč).
- Participace na projektu Brněnská muzejní noc 2010.
○ Slezské muzeum v Opavě
Do působnosti odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií přísluší státní
příspěvková organizace Slezské zemské muzeum v Opavě, které se významným způsobem
podílí na výzkumu problematiky polské menšiny a polského jazyka v ČR. Problematika
polské menšiny v ČR byla i v roce 2010 významným předmětem výzkumu pracovníků
muzea, jehož výsledky byly zúročeny jak ve vydání několika publikací, realizaci výstavy,
mnoha vystoupeních na odborných konferencích i přednáškách pro veřejnost v ČR i v Polsku,
tak i v mimořádně bohaté popularizační činnosti v hromadných sdělovacích prostředcích.
Jde především o monografii zachycující formou komentované bibliografie zásadní přeměny
v postavení polské menšiny v ČR po roce 1989 a mapující v obsáhlém přehledu všechny zásadní
problémy, s nimiž se menšina musí vyrovnávat.6 Druhou publikací je studijní příručka o polské
menšině v ČR, jež má vysvětlit českým čtenářům, především učitelům českých škol, okolnosti
vzniku této menšiny, její bohatou historii a současné problémy soužití s většinovou českou
společností. Zástupce muzea se podílel na koncepci publikace a napsal i jednu z jejích kapitol.7
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BORÁK, M. Očima Poláků. Historie a současnost československo-polských vztahů a polská menšina
v Československu v zrcadle polského tisku na Těšínském Slezsku v letech 1989–1992. Komentovaná
bibliografie. Opava, Slezská univerzita v Opavě 2010. 155 s. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis –
Supplementa Tomus IX. ISBN 978-80-7248-573-4.
7
BORÁK, M. Německá okupace Těšínského Slezska. In: Kaszper, Roman – Małysz, Bohdan (eds.). Poláci na Těšínsku.
Studijní materiál. Český Těšín, Kongres Poláků v České republice 2009, s. 42-59. ISBN 978-80-87381-00-7.
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Třetí publikační položkou je sborník vydaný u příležitosti pietních akcí k 70. výročí
katyňského zločinu, k jehož obětem patřilo téměř 500 Poláků z českých zemí. Doložil to
soustavný výzkum prováděný v muzeu již od roku 1989, shrnutí jeho výsledků bylo obsahem
dvou kapitol v této publikaci.8
K těmto publikacím lze přiřadit i ediční podíl na vydání zásadního přehledu o nově
publikovaných výsledcích výzkumu česko-polských vztahů v ČR i v Polsku, jež byl jedním
z posledních výstupů práce Česko-polské (polsko-české) komise pro humanitní vědy, jež byla
před několika lety zrušena a práci, v níž je podrobně zmiňována i problematika polské menšiny
v ČR, se podařilo vydat opožděně až v roce 2010: Česká polonistika a polská bohemistika na
přelomu století/Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci.9
Jednou z hlavních akcí roku 2010 bylo uspořádání výstavy dokumentů a fotografií Pamięć
Narodu/Paměť národa, kterou k 70. výročí katyňského zločinu připravily v česko-polské
jazykové verzi Kongres Poláků v ČR a Slezské zemské muzeum ve spolupráci s Ústavem
národní paměti ve Varšavě. Konala se od 28. dubna do 9. května 2010 v Těšínském divadle
v Českém Těšíně, pracovníci muzea se podíleli na zajištění exponátů, digitalizaci dokumentů,
odborné přípravě a proslovu při vernisáži, které se zúčastnili mj. velvyslanec ČR v Polsku,
generální konzul RP v Ostravě, zástupce IPN ve Varšavě aj., a desítky členů Katyňské rodiny
v ČR – pozůstalí po obětech. Od 18. května do 15. června 2010 byla výstava pod názvem
Katyň – paměť polského národa prezentována v Památníku II. světové války v Hrabyni,
a v roce 2011 bude s pomocí Velvyslanectví ČR prezentována také ve Varšavě.
Bylo uskutečněno 6 veřejných přednášek a besed týkajících se historie polské menšiny v ČR,
především v souvislosti s výročím katyňského zločinu (pro polské sdružení v Českém Těšíně,
ale i pro ústřední instituce v Praze a Varšavě). Pracovníci muzea se podíleli na dvou
konferencích týkajících se problematiky polské menšiny. První se týkala výročí katyňského
zločinu a druhá 90. výročí vzniku města Český Těšín.
Mimořádně široká je každoročně popularizační činnost, zaměřená i na výsledky výzkumu
problematiky polské menšiny. V roce 2010 ji ovlivnilo především 70. výročí katyňského zločinu,
mezi jehož oběťmi bylo mnoho Poláků z českých zemí, a tragická katastrofa polského vládního
letadla ve Smolensku, jež s touto problematikou úzce souvisela. Také návštěva Otto Windholze
z Austrálie, posledního žijícího účastníka židovských transportů do koncentračního tábora
v Nisku nad Sanem, jež byly první takovou akcí v Evropě již v říjnu 1939, vyvolala mimořádný
zájem veřejnosti. Transporty tehdy postihly i stovky Židů z Těšínska, z nichž mnozí se tak jako
pan Windholz hlásili k polské národnosti. Na organizaci jeho návštěvy a popularizačním využití
výsledků dlouhodobého výzkumu této problematiky se podíleli i pracovníci muzea. Další články,
rozhovory, rozhlasové a televizní pořady se týkaly běžných pohledů do historie polské menšiny.
Za zmínku stojí především četná vystoupení v rozhlasovém a televizním vysílání pro polskou
menšinu, nebo repríza dvou dokumentárních filmů o historii katyňského zločinu a činnosti
sdružení Katyňská rodina v ČR, jež vznikly v souvislosti s muzejním výzkumem a vzbudily
mimořádný ohlas. Celkem tak bylo zaznamenáno 18 příspěvků a rozhovorů v denním tisku, 15
vystoupení v rozhlasových pořadech, 18 vystoupení v televizi.
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BORÁK, M. Zbrodnia katyńska i ofiary ze Śląska Cieszyńskiego / Katyňský zločin a oběti z Těšínského
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Zástupce muzea je rovněž členem několika vědeckých a odborných orgánů a komisí, jež se
zabývají česko-polskými vztahy včetně problematiky polské menšiny v ČR, např. Českopolského fóra při Ministerstvu zahraničních věcí, Polsko-české vědecké společnosti, vědecké
rady Muzea Těšínska v Českém Těšíně, redakční rady Těšínska, redakční rady Slovanského
přehledu, ediční rady Bibliotheca Tessinensis (KsiąŜnica Cieszyńska) v polském Cieszyně aj.
○ Státní příspěvkové organizace spadající do gesce Odboru ochrany movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií
Činnost speciálně zaměřenou na národnostní menšiny dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyvíjejí zejména tyto státní příspěvkové organizace v působnosti resortu (Odboru ochrany
movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií): Památník Terezín, Muzeum romské kultury,
Památník Lidice (s rozšířenou správou na NKP Ležáky a KP Lety) a Slezské zemské muzeum
v Opavě. V roce 2010 činil příspěvek MK na provoz pro Památník Terezín 27 887 tis. Kč, pro
Muzeum romské kultury 9 561 tis. Kč, pro Památník Lidice 18 221 tis. Kč a pro Slezské
zemské muzeum v Opavě 52 205 tis. Kč.
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií zajišťuje plnění usnesení vlády ze
dne 28. července 1999 č. 797, které ukládá ministrovi kultury zajistit podporu studia
a vzdělávacích aktivit v oblasti Holocaustu. Ve všech materiálech, studiích a dalších aktivitách
k této problematice je spolu s Holocaustem Židů uváděn Holocaust Romů. Problematikou se
programově zabývají Památník Terezín ve spolupráci s Muzeem romské kultury, nově i Památník
Lidice. Holocaust Romů je připomínán v expozici Památníku Terezín i jím spravovaných
zahraničních muzejních expozicích v bývalých koncentračních táborech Osvětim a Ravensbrück,
v Letech u Písku a řadou různých výstav - např. putovní výstavy o Muzeu romské kultury, Krásné
časy …? (zahrnující výjevy ze života Romů od poloviny 19. stol. do počátku 2. svět. války) atd.
K dané problematice pořádají uvedené instituce semináře a workshopy pro odborníky a ve
spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro pedagogy, žáky a studenty.
Usnesením vlády ze dne 4. května 2009 č. 589 k úpravě pietních míst v Letech u Písku
a v Hodoníně u Kunštátu a usnesením č. 1065 ze dne 8. srpna 2009 (aktualizujícím předchozí
usnesení) bylo rozhodnuto o převedení pietního místa romského Holocaustu v Letech do
správy Památníku Lidice. Resort upravil v tomto smyslu jeho zřizovací listinu. Na realizaci
úpravy pietního místa v Letech u Písku v letech 2009-10, kterou byl pověřen resort kultury,
vláda vyčlenila 21 444 tis. Kč.
Ve dvou etapách provedl Památník Lidice rekonstrukci a úpravu pietního území v Letech,
vykoupil od okolních obcí příslušné pozemky, opravil přístupové cesty, vybudoval parkoviště,
provedl inženýrské sítě a vybudoval přírodní amfiteátr pro návštěvníky a naučnou cestu z obce
Lety na pietní území v délce 1 km a opatřil celou 5 kilometrovou trasu informačními tabulemi.
Součástí rekonstrukce je i nový informační dopravní systém v okolí obce Lety. Na pietním
území instaloval tři repliky ubikací. V těchto ubikacích je umístěna stálá expozice KP Lety,
ukázka ubytování vězňů v letském táboře a sociální zařízení. V budově obecního úřadu Lety
bylo zřízeno Informační centrum s krátkodobými průběžně obměňovanými výstavami. Opravil
a obnovil poškozené pamětní desky romským obětem letského tábora na hřbitově v Mirovicích.
Pro návštěvníky památník vydal brožuru s názvem Lety, život za plotem a ve spolupráci
s Památníkem Vojna informační letáky. Památník Lidice byl dne 13. května 2010
spolupořadatelem pietní vzpomínky v Letech a v červnu zorganizoval za přítomnosti minstra
kultury a zmocněnce pro lidská práva zahájení provozu KP Lety. V roce 2010 byla rovněž
zhotovena putovní výstava Lety, život za plotem, skládající se z 8 českých a dvou cizojazyčných
panelů, která bude postupně prezentována v Lidicích, Ležákách a vypálených obcích i dalších
místech, zejména ve školách podle individuálního zájmu.
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Na úkolu vytvořit a provozovat v Hodoníně u Kunštátu vzdělávací a konferenční centrum
k problematice romského Holocaustu a obecně k tématu rasové nesnášenlivosti vyplývající
pro resort školství, mládeže a tělovýchovy z usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 589 se
má podílet i Muzeum romské kultury, které rovněž zajišťuje péči o pietní místo Žalov tvořící
součást pietního místa Hodonín u Kunštátu.
4.3.3. Ministerstvo práce a sociálních věcí
○ Zaměstnanost a trh práce:
V oblasti trhu práce se nesledují statistiky týkající se národnostních menšin žijících na území
ČR. V zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jsou zakotveny ve dvou paragrafech
povinnosti služeb zaměstnanosti, které se mohou vztahovat a ovlivňovat situaci národnostních
menšin v ČR.
○ Rovné zacházení a zákaz diskriminace
§ 4 „Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání“, který
definuje důvody možné diskriminace a dále rozlišuje přímou a nepřímou diskriminaci.
Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu
pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství,
sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku,
manželského a rodinného stavu nebo povinnosti k rodině, politického nebo jiného smýšlení,
členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových
organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů. Za diskriminaci se považuje i jednání
zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.
Přímou diskriminací se rozumí jednání, kdy je, bylo nebo by bylo na základě rozlišování
podle vymezených diskriminačních důvodů s fyzickou osobou zacházeno méně příznivě, než
se zachází nebo zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci.
Nepřímou diskriminací se rozumí jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování
nebo postup znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné na základě rozlišování
podle vymezených diskriminačních důvodů.
Dojde-li při uplatňování práva na zaměstnání k porušování práv a povinností vyplývajících
z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má fyzická osoba právo se domáhat, aby
a) bylo upuštěno od tohoto porušování,
b) byly odstraněny následky tohoto porušování a
c) jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
V případě, že fyzická nebo právnická osoba poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné
zacházení podle tohoto zákona, je to považováno za správní delikt, za který lze uložit pokutu
do 1 000 000,- Kč. Správní delikty v prvním stupni projednává příslušný úřad práce, který též
vybírá a vymáhá pokuty (§§ 140,141).
Podněty k šetření správních deliktů mohou vyplynout z kontrolní činnosti úřadů práce nebo
z podnětů fyzických nebo právnických osob.
○ Čerpání sociálních dávek:
Z hlediska dostupnosti statistických údajů, které charakterizují míru čerpání sociálních dávek
resortu ze strany národnostních menšin, resort částečně disponuje daty pouze v členění podle
státní příslušnosti žadatelů o dávky, jejich příslušnost k dané etnicitě však sledována není.

22

4.3.4. Ministerstvo spravedlnosti
o Legislativa
- Postih extremismu a ochrana národnostních menšin v novém trestním zákoníku (zákon
č. 40/2009 Sb., ve znění zákona č. 306/2009 Sb.); změny a nová legislativní opatření proti
platné právní úpravě
V novém trestním zákoníku byly ve vztahu k problematice ochraně národnostních menšin zavedeny
nové skutkové podstaty trestných činů a dále byly do některých skutkových podstat doplněny
okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, a to při spáchání trestného činu na jiném pro jeho
skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení,
vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání. Tato zvlášť přitěžující okolnost,
kterou obsahoval již trestní zákon z roku 1961 u osmi trestných činů byla v novém trestním
zákoníku rozšířena, takže je nyní obsažena u devatenácti trestných činů. Současně byla zpřesněna,
aby umožňovala trestní postih i pro domnělou příslušnost k určité rase nebo etnické skupině.
K tomuto zpřísnění došlo z důvodů v praxi poměrně často se vyskytujících útoků
motivovaných rasovou, etnickou, národnostní nebo jinou podobnou příslušností ke skupině
lidí, přičemž pachatelé často na takovou příslušnost usuzují z barvy pleti či jiných
vzhledových znaků napadené osoby, aniž by jim skutečná rasová, etnická, národnostní nebo
jiná příslušnost ke skupině lidí byla známa. 10
Dále je v trestním zákoníku u trestného činu dle § 355 hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné
skupiny osob okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby i spáchání tiskem, filmem,
rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
Skutková podstata trestného činu genocidia (§ 400 tr. zákoníku) byla oproti platné právní
úpravě doplněna o páchání tohoto zločinu na „třídní nebo jiné podobné skupině lidí“.
Z hlediska závažnosti zločinu genocidia v poměru k ostatním skutkovým podstatám se oproti
platné úpravě zvyšuje horní hranice sazby trestu odnětí svobody až na dvacet let.
V souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se zločinů proti lidskosti definuje trestní zákoník
novou skutkovou podstatu útoku proti lidskosti (§ 401). Skutková podstata je navržena tak, aby
vyhovovala požadavkům článku 6 alinea 2 písm. c) Statutu Mezinárodního vojenského soudního
dvora (č. 164/1947 Sb.), článku 7 odst. 1 Statutu Mezinárodního trestního soudu, článku 5 Statutu
Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a článku 3 Statutu Mezinárodního
trestního tribunálu pro Rwandu, neboť předchozí úprava trestnost jednání považovaných
mezinárodním právem za zločiny proti lidskosti upravovala nejednotně. Některá jednání bylo
možno postihovat jako trestný čin mučení a jiného krutého a nelidského zacházení, jiná jako
trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele, vraždy, omezování osobní svobody, zbavení
osobní svobody, znásilnění a některá pouze za války jako trestný čin persekuce obyvatelstva. Pro
odlišení jednání, která budou kvalifikována podle těchto uvedených skutkových podstat,
a v souladu s požadavky statutů zmíněných mezinárodních soudů a tribunálů, zdůrazňuje dikce
nového trestného činu útoku proti lidskosti znak „spáchání předmětného jednání v rámci
rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu“.
Útok proti lidskosti zahrnuje obvyklé zločiny proti lidskosti podle mezinárodního práva, a to
především vraždy, mučení, vyhlazování lidí, zotročování, deportace nebo násilný přesun
10

U následujících trestných činů, uvedených v trestním zákoníku, u nichž je spáchání trestného činu na jiném
pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání
nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, je toto uvedeno jako okolnost podmiňující použití vyšší
trestní sazby: vražda, těžké ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, mučení a jiné nelidské a kruté zacházení,
zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, zavlečení, vydírání, porušení tajemství listin a jiných
dokumentů uchovávaných v soukromí, poškození cizí věci, zneužití pravomoci úřední osoby, násilí proti skupině
obyvatelů a proti jednotlivcům hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti
vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, urážka mezi vojáky, urážka mezi vojáky násilím nebo
pohrůžkou násilí, urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí, porušování práv a chráněných
zájmů vojáků stejné hodnosti, porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností.
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skupiny obyvatelstva, znásilnění, sexuální otroctví, vynucenou prostituci, vynucené
těhotenství, vynucenou sterilizaci nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí, persekuci
skupiny obyvatelstva, apartheid nebo jinou podobnou segregaci nebo diskriminaci nebo jiný
nelidský čin obdobné povahy, včetně nově kodifikovaného nedobrovolného zmizení osob
(enforced disappearance of person), kterým se rozumí zatýkání, vazba nebo únosy osob
prováděné státem nebo politickou organizací, nebo prováděné z pověření, s podporou či
tichým souhlasem státu nebo politické organizace, a následné odmítnutí potvrdit, že došlo ke
zbavení osobní svobody, či podat informace o osudu nebo místě pobytu těchto osob,
s úmyslem dlouhodobě držet tyto osoby mimo dosah zákonem zaručené ochrany
Jednotně je též stanovena trestní sazba za trestný čin útoku proti lidskosti, jež byla stanovena
s ohledem na vysokou závažnost tohoto trestného činu a musí být zároveň dostatečně široká,
aby umožnila soudům zohlednit konkrétní okolnosti spáchaného případu i osobu pachatele.
Vzhledem k povaze a závažnosti tohoto trestného činu lze uložit i výjimečný trest.
V souladu s Mezinárodní úmluvou o potlačení a trestání zločinu apartheidu ze dne
30. listopadu 1973 (č. 116/1976 Sb.) trestní zákoník také upravuje novou skutkovou podstatu
apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402). Trestní sazba za tento trestný čin, která byla
stanovena s ohledem na vysokou závažnost tohoto trestného činu proti lidskosti, a která je
zároveň dostatečně široká, aby umožnila soudům zohlednit konkrétní okolnosti spáchaného
případu i osobu pachatele (až 20 let odnětí svobody). Úprava tohoto zločinu je nutná
vzhledem k tomu, že uvedená úmluva nespojuje možnost trestání tohoto zločinu proti
lidskosti s požadavkem, aby k němu došlo v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku
zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu, ač tomu tak zpravidla i u tohoto zločinu bude.
V případě, že se tak stane, bude trestán přísněji jako trestný čin útoku proti lidskosti (§ 401).
Skutkové podstaty trestných činů založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení
práv a svobod člověka, projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia trestní zákoník v § 403 až
§ 405 přebírá z platné právní úpravy jen s dílčími upřesněními dikce těchto ustanovení.
U trestného činu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod
člověka je doplněna jen okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby o spáchání činu veřejně
přístupnou počítačovou sítí (např. Internetem) tak, aby to odpovídalo vymezení této zvlášť
přitěžující okolnosti u jiných trestných činů. U trestného činu popírání, zpochybňování,
schvalování a ospravedlňování genocidia byla ochrana rozšířena i na popírání, schvalování nebo
ospravedlňování jiného genocidia než jen nacistického nebo komunistického.
○ Problematika extremismu
Ředitelství Probační a mediační služby ČR (dále PMS ČR) sledovalo situaci v oblasti
probačních a mediačních činností poskytovaných v případech extremisticky motivovaných
trestných činů, včetně využívání alternativních postupů a trestů pro tyto pachatele. Pracovníci
PMS ČR s pachateli a oběťmi extremisticky motivovaných trestných činů pracují jednak
v průběhu přípravného řízení (nejčastěji v rámci zpracování zprávy před rozhodnutím nebo
v rámci institutu náhrady vazby dohledem), a dále v průběhu vykonávacího řízení v rámci
výkonu trestu obecně prospěšných prací, výkonu uloženého dohledu a v případě mladistvých
pachatelů i v rámci výchovných opatření. Pachatelé extremisticky motivovaných trestných
činů tvoří v dlouhodobém hledisku cca 0,2 % klientely.
V současné době neexistuje program určený výhradně dospělým či mladistvým pachatelům,
který by byl primárně zaměřen na vyvolání změny chování pachatelů, jež se dopustili
trestného činu/provinění spojeného s extremistickými projevy chování. Většina z těchto
komunitních programů respektive jejich poskytovatelé dokonce tento typ trestného
činu/provinění považuje za kontraindikaci pro zařazení pachatele do svého programu. Pouze
některé z těchto programů vycházejí při své práci s pachateli z kognitivně behaviorálního
přístupu a ve svém programu usilují o vyvolání změny delikventního chování pachatele.
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Příkladem probačního programu, který se v praxi PMS ČR osvědčuje, je Učební program-mladiství,
který opět získal řádnou akreditaci v roce 2010 a je veden v seznamu akreditovaných probačních
programů pro mladistvé, spravovaném resortem. Program pracuje kognitivně behaviorální metodou,
která zahrnuje práci mladistvých ve skupině, při níž je využívána řízená diskuse, zprostředkování
nových informací, přímá aktivita klientů, písemné projevy klientů, nácvik nové strategie chování.
Program je doplňován i individuálními způsoby práce s mladistvými. Obdobně pak program Právo
pro každý den, jenž je založen na skupinové práci, během níž jsou využívány metody interaktivní
výuky, které podporují efektivní učební strategii, zároveň rozvíjejí sociální dovednosti, dovednosti
efektivní komunikace, schopnosti řešení konfliktů a schopnosti spolupráce s ostatními ve skupině.
Lekce jsou zaměřeny na právo rodinné, občanské, pracovní a trestní.
○ Práce PMS s obviněnými/odsouzenými, kteří se hlásí k romskému etniku – spolupráce
PMS s neziskovými organizacemi
Vzhledem k tomu, že klienty PMS ČR jsou také příslušníci romského etnika a v určitých
regionech tvoří značnou část klientely, byla již v minulých letech navázána spolupráce se
Sdružením pro probaci mediaci v justici (dále jen SPJ), v rámci služby Mentor, kde je PMS
ČR partnerem projektů zajišťujících realizaci služby Mentor. Tato spolupráce pokračovala
také v roce 2010 a pokračuje i nadále. Jedná se o dlouhodobě poskytovanou službu, s jejíž
realizací má PMS ČR několikaletou pozitivní zkušenost. PMS ČR v rámci své praxe v roce
2010 usilovala o rozšíření alternativního způsobu práce s příslušníky romské etnické menšiny
a to právě formou rozšiřování služby Mentor.
o Projekt Romský mentor (Mentoring v trestní justici)
Celkem byla v roce 2010 zajištěna činnost cca 50 romských mentorů, jež spolupracovali se 16
středisky PMS ČR v Jihočeském, Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském a Ústeckém kraji.
Bylo vyškoleno 10 nových mentorů, kteří začali spolupracovat se středisky PMS Děčín a Rumburk.
K 31. prosinci 2010 pracovali mentoři s 242 klienty při šedesátiprocentní úspěšnosti intervencí.
o Projekty realizované Sdružením pro probaci mediaci v justici
- Reintegrační program Plus
Doba realizace 1. červenec 2010 – 31. srpen 2012, Středočeský a Ústecký kraj, projekt financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit šanci na sociální a ekonomickou (re)integraci osob
ve výkonu trestu odnětí svobody a po výstupu z výkonu trestu vracejících se do kraje Ústeckého
a Středočeského, včetně osob hlásících se k příslušnosti k romskému etniku, mladistvých
a mladých dospělých. Mentoring je jednou z hlavních aktivit programu.
- Najdu si své místo
Doba realizace 1. březen 2009 až 31. červenec 2011, hl.m. Praha a okolí, projekt je financován
Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Program je
určen osobám ve a po výkonu trestu odnětí svobody, klientům PMS, kterým byl uložen
alternativní trest a mladistvým pachatelům trestných činů (provinění) a mladistvým, kteří se
pohybují na hranici společenských norem - klientům PMS, klientům kurátorů pro mladistvé
a mladistvým z diagnostických ústavů. Cílem projektu je podpora sociální a ekonomické
(re)integrace osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody, osob s uloženým alternativním
trestem, mladistvých a mladých dospělých s výchovnými problémy nebo kriminální minulostí.
Projekt usiluje o posílení sociálních kompetencí, zvýšení motivace nalézt uplatnění na trhu práce
a aktivně řešit svou životní situaci. Jednou z aktivit programu je opět mentoring, individuální
práce vyškolených mentorů s klienty. Hlavním úkolem mentorů je pomáhat klientům řešit jejich
problémy po návratu z vězení (bydlení, zaměstnání, sociální vztahy, zadluženost) a posilovat
motivaci klientů žít v souladu s normami společnosti a aktivně řešit svou životní situaci.
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- Romský mentor v rámci programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 – Úsvit
Doba realizace 12. duben 2010 – 31. prosinec 2010, místo realizace - statutární město Děčín,
donátor Ministerstvo vnitra. Projekt je určen osobám, které se cítí být součástí romské
menšiny a dostaly se do konfliktu se zákonem (klienti PMS ČR). Především se jedná o děti
a mladistvé do 18 let, kterým bylo nebo může být uloženo opatření a o klienty starší 18 let,
kterým byl nebo může být uložen alternativní trest. Cílem je zefektivnění práce s romskými
klienty, vedoucí ke splnění podmínek uloženého trestu a začlenění do společnosti. Hlavní
aktivitou je romský mentoring.
- Život po vězení
Doba realizace 23. března 2009 – 22. března 2011, Karlovarský a Ústecký kraj, projekt je
spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit šanci na sociální
a ekonomickou (re)integraci příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit
v Karlovarském a Ústeckém kraji, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Jedná se o osoby
opouštějící vězení a osoby, jimž byl uložen alternativní trest, který vykonávají na svobodě.
Cílem je posílení klíčových kompetencí potřebných pro vedení života bez konfliktu se
zákonem a ke zlepšení postavení na trhu práce: posílení právního vědomí, posílení
odpovědnosti za svůj život, motivace k plnění svých povinností aj. Cílem je rovněž zvýšit
kvalifikaci vybraných zástupců romské komunity, připravit je pro činnost mentora, umožnit
jim získat zkušenost v oblasti sociální práce.
Projekt je určen obyvatelům sociálně vyloučených romských lokalit – osobám 6-8 měsíců před
propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody, klientům PMS ČR. Snahou je, aby vybraní klienti
absolvovali kompletní nebo alespoň větší část Reintegračního programu Plus11 složeného
z aktivit zaměřených na rozvoj znalostí a dovedností klientů. Sem patří Motivační program ZZ
(Získej zaměstnání), Kurs právního minima a následné korespondenční právní poradenství
zahrnující mimo jiné oblast zadluženosti, rekvalifikační kursy, prezentace pracovních nabídek,
doplňkové rozvojové aktivity (truhlářská, keramická dílna), posilování rodičovských
kompetencí a mentoring. Spolupráci s mentorem naváže klient při výkonu trestu odněntí
svobody cca 1 měsíc před propuštěním a spolupráce pokračuje dalších 6 měsíců na svobodě.
Mentoring je určen také vybraným klientům PMS ČR, kteří mohou stejně jako klienti po
výstupu z výkonu trestu odnětí svobody dále využít doplňkové poradenství poskytované
regionálními středisky.
- Nejsi na to sám
Doba realizace 1. září 2010 do 31. prosince 2010, Karlovarský kraj, projekt je
spolufinancován z prostředků kraje. Cílem projektu je posílení sociální prevence u rizikové
skupiny mladistvých, kteří vykonávají trestní a výchovná opatření či jsou jinak ohroženi
sociálním vyloučením. Prostřednictvím spolupráce s mentory je záměrem zvýšit schopnosti
a dovednosti klientů potřebné k úspěšnému zapojení do společnosti a působit tak preventivně
v oblasti kriminality. Projekt je určen mladistvým, kteří se v minulosti dostali do konfliktu se
zákonem, především klientům Probační a mediační služby ČR. Mentoring je hlavní aktivitou.
Výše uvedené projekty jsou hlavními aktivitami v oblasti práce s romskou komunitou.
Probační a mediační služba ČR pracuje s romskými klienty v rámci zajištění výkonu probace
a mediace bez specifické evidence těchto případů. Spolupráce se Sdružením pro probaci
a mediaci v rámci výše uvedených projektů je „nadstavbou“ nad touto činností danou ze
zákona (zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě). Realizátorem projektů je
Sdružení pro probaci a mediaci, nicméně tyto projekty jsou do zprávy zařazeny z důvodu
partnerství Probační a mediační služby v těchto projektech.

11

http://www.spj.cz/index.php?page=15
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4.3.5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
○ Vzdělávání v jazycích národnostních menšin
Příslušníkům národnostních menšin se zajišťuje právo na vzdělávání v jazyce národnostní
menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „školský zákon“).
Kromě pravidel pro zřizování škol s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je školským
zákonem zavedena možnost, aby pro podporu zájmů příslušníků národnostních menšin mohl
ředitel školy se souhlasem zřizovatele stanovit v rámci školního vzdělávacího programu
předměty nebo jejich části, v nichž bude možno výuku organizovat dvojjazyčně, a to také
v jazyce národnostní menšiny. Dále je stanoveno, že vysvědčení, výuční listy a diplomy
o absolutoriu se ve školách, kde se vyučuje v jazyce národnostní menšiny, vydávají
dvojjazyčně, tj. v jazyce českém i v jazyce národnostní menšiny.
V souladu se zavedením nového modelu maturitní zkoušky od školního roku 2010/2011 je
školským zákonem garantováno, že žáci škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny
mají právo skládat společnou i profilovou část maturitní zkoušky v českém jazyce nebo v jazyce
národnostní menšiny (v polštině), a to s výjimkou zkoušky z českého jazyka a literatury.
Vyučovacím jazykem v základních (ZŠ) a středních (SŠ) školách zařazených v rejstříku škol
a školských zařízení je jazyk český, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může
povolit vyučování některých předmětů v cizím jazyce či povolit výjimku. Jde např. o případy
tzv. dvojjazyčných gymnázií, která byla zřízena na základě mezivládních dohod a ujednání,
a kde jsou vybrané předměty po převážnou část vzdělávání vyučovány v cizím jazyce.
V současnosti v ČR existuje 17 šestiletých tzv. dvojjazyčných gymnázií, pilotujících
vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu pro
dvojjazyčná gymnázia (toto pokusné ověřování je rozloženo do let 2007 až 2015), šest českošpanělských, pět česko-francouzských, jedno česko-italské, dvě česko-anglická, tři českoněmecké. Dvě česko-německá dvojjazyčná gymnázia jsou zřízena na základě spolupráce
s Rakouskou republikou (Praha, Znojmo), jedno česko-německé v Liberci je zřízené na
základě mezivládní dohody se SRN.
Většina mezinárodních smluv se zeměmi, z nichž pochází národnostní menšina v ČR,
obsahuje ujednání o stipendiích na letní jazykové kursy. Další stipendia bývají využívána
filology/překladateli (studenty i učiteli), příp. studenty oborů, jejichž součástí jsou jazykové
kursy (teritoriální studia, mezinárodní vztahy apod.). Bilaterální smlouvy tak přímo i nepřímo
podporují jazykové vzdělávání.
Přehled studijních programů na VŠ, které jsou zaměřeny na jazyky národnostních menšin,
udává příloha 2. Kromě toho aktivity VŠ v oblasti multikulturní výchovy a národnostních
menšin zůstaly ve stejném rozsahu jako ty, které byly uvedeny ve Zprávě za rok 2009.
○ Bulharská menšina
Podpora přímé spolupráce mezi ZŠ, SŠ i vysokými školami (VŠ), včetně škol vzdělávajících
žáky a studenty se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, je
uskutečňována na základě smluv o přímé spolupráci.
○ Maďarská menšina
V prováděcím plánu s Maďarskem je vymezena podpora přímé spolupráce škol všech stupňů,
vysokoškolských institucí a výzkumných ústavů uskutečňovaná na základě přímých dohod.
○ Německá menšina
V ČR pracuje jedna ZŠ s českým a německým vyučovacím jazykem, v níž se vzdělávalo 126
žáků v pěti třídách. Oproti roku 2009 došlo k nárůstu o dva žáky. Současně působilo na území
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ČR pět SŠ s německým vyučovacím jazykem, které navštěvovalo celkem 757 žáků ve 40
třídách (v roce 2009 se vzdělávalo 781 žáků v 38 třídách).
Resort podporuje jazykové aktivity gymnázií, která poskytují výuku německého jazyka
vedoucí k udělení Německého jazykového diplomu. Tento diplom opravňuje ke studiu na
německých vysokých školách bez další jazykové zkoušky.
Česko-německé aktivity jsou rozsáhlé také v rámci mimoškolních aktivit mládeže, zde jde
např. o činnost Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM,
podporovaného mimo jiné ze zdrojů ministerstva. V rámci jeho činnosti dochází k výměně
české a německé mládeže, jsou poskytovány poradenské služby a podporovány instituce
a organizace, jež realizují česko-německé výměny mladých lidí, podněcují výměnné projekty
a napomáhají zainteresovaným institucím (školám, sdružením, mládežnickým iniciativám či
jiným organizacím) při prohlubování a zprostředkovávání kontaktů. Na svých webových
stránkách Tandem připravuje databázi příkladných česko-německých projektů a setkání
k tématům, jako jsou např. životní prostředí, historie, umění a kultura, zdraví, turistika.
V roce 2010 byly realizovány např. následující projekty:
Odmalička – cílem projektu jsou pravidelná a dlouhodobá setkávání českých a německých
dětí do 6 let jsou důležitým přínosem ke sbližování příhraničních regionů. Projekt pokračuje
z předchozích let. České a bavorské MŠ se mohou u Tandemu ucházet také o finanční
podporu česko-německých projektů zaměřených na setkávání dětí do 6 let, výměnu
zkušeností pedagogů mateřských škol a seznamování s jazykem sousední země. Pro rok 2010
získal na tuto aktivitu Tandem 240 000 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a 10 000 € od Bavorské státní kanceláře.
- Pokračoval dále např. projekt Sousedé se stávají přáteli / Aus Nachbarn werden Freunde,
který je zaměřený na podporu česko-německé spolupráce dětí a mládeže z Plzeňského
a Karlovarského kraje a bavorského regionu Horní Franky. Cílem projektu je vytvořit
a dále prohlubovat trvalé partnerské vztahy, kontaktní sítě a zájem pracovníků s mládeží
o setkávání a spolupráci. Prostřednictvím uskutečnění velkého počtu německo-českých
aktivit a také zvýšenému počtu organizací, které spolu spolupracují, mají být vytvořeny
úzké, dlouhodobě udržitelné, osobní přeshraniční kontakty, jež jsou velmi důležité pro
regionální vývoj ve sjednocené Evropě.
název zařízení

místo

počet škol

počet tříd

počet žáků

Základní škola německo-českého porozumění
Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.

Bedřichovská 1, Praha 8
Střížkovská 27, Praha 8
Komenského náměstí 4,
Znojmo
Partyzánská 530, Liberec 11
U Uranie 14, Praha 7
Schwarzenbergská 700,
Praha 5

1
1

5
8

126
128

1

6

140

1
1

6
9

152
163

1

11

174

6

45

883

Gymnázium Dr. Karla Polesného
Gymnázium F. X. Šaldy
Rakouské gymnázium v Praze o.p.s.
Německá škola v Praze s.r.o. (gymnázium)

celkem

Podrobnější informace k vybraným školám:
Německá škola v Praze (Deutsche Schule Prag) – soukromá škola provozovaná Občanským
sdružením pro založení a podporu Německé školy v Praze – cca 70% žáků má jako mateřský
jazyk němčinu, zbývajících 30% žáků tvoří žáci různých národností, převážně však z českých,
případně smíšených česko-německých rodin. Vyučovacím jazykem je němčina, český jazyk je
vyučován jako nepovinný předmět. Na tuto školu navazuje osmileté gymnázium, resp. Škola
česko-německého setkávání (je zařazena do resortního rejstříku škol).
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ZŠ a První soukromé osmileté gymnázium Thomase Manna – soukromá škola původně
provozovaná Svazem Němců v regionu Prahy a středních Čech (vznik byl iniciován bývalým
poslancem Walterem Piverkou) zařazená do rejstříku škol, předškolních zařízení a školských
zařízení – vzdělává žáky z rodin hlásících se k německé národnosti, žáky ze smíšených rodin,
českých rodin a rodin, které se vrátili po roce 1990 z emigrace v německy hovořících zemí.
Vyučovacím jazykem je jazyk český. Od 1. ročníku je zavedena rozšířená (povinná) výuka
německého jazyka a v němčině jsou vyučovány vybrané předměty. Na gymnáziu jsou
v německém jazyce vyučovány tyto předměty (nebo jejich části): dějepis, zeměpis,
matematika a biologie. Škola plní program Německý jazykový diplom II (Konference ministrů
školství SRN), udržuje intenzivní partnerské kontakty se školami v SRN.
Škola bez hranic – Hrádek nad Nisou/Hartau – experiment je uskutečňován v rámci
přeshraniční spolupráce na ZŠ Hrádek nad Nisou (ředitel školy Vlastimil Řehořek) a na
soukromé škole v saské Hartavě (nositel projektu Mike Wohne). Jedná se o projekt, jehož
podstatou je intenzivní setkávání a výměna žáků. Do projektu je zapojeno cca 24 českých a 20
německých žáků. Ve třídách v Hrádku nad Nisou zapojených do tohoto experimentu je
zavedena výuka německého jazyka od 1. ročníku, resp. MŠ, na škole v Hartavě je zavedena
výuka českého jazyka. Hudební, výtvarná a tělesná výchova jsou vyučovány v jazyce svého
souseda střídavě v Hrádku nad Nisou a v Hartavě prozatím jedenkrát týdně.
Obdobných projektů je v česko-saském příhraničí realizováno několik. Patří k vzdělávací
nabídce pro děti za smíšených manželství, popř. pro děti, jejichž rodiče mají německé předky.
V ZŠ probíhá mimo výše uvedeného také výuka německého jazyka jako cizího jazyka, tuto
výuku mohou zvolit i žáci z německé menšiny. Některé ZŠ nabízejí výuku německého jazyka
již od první třídy (např. ZŠ K Milíčovu, ZŠ Kladská, Základní škola Bernarda Bolzana
v Táboře). Informace o dvojjazyčných gymnáziích byla uvedena výše.
○ Polská menšina
- Polské národnostní školství12
V roce 2010 pokračovala výchova v MŠ s polským jazykem vyučovacím i v MŠ, v nichž byly
zřízeny třídy s polským jazykem vyučovacím. Ve 20 MŠ s polským jazykem vyučovacím
do 36 tříd docházelo 712 dětí. Ve srovnání s rokem 2009 ubylo v těchto školách pět dětí.
V ZŠ s polským jazykem vyučovacím se vzdělávalo 1 611 žáků ve 112 třídách 21 škol
(některé jsou plně organizované, jiné mají pouze první stupeň). Oproti roku 2009 klesl počet
žáků o 9, snížil se počet samostatných škol o tři, počet tříd zůstal na stejné úrovni.
Všechna školská zařízení s polským jazykem vyučovacím v Moravskoslezském kraji se
nacházejí na území okresů Frýdek-Místek a Karviná, kde je největší koncentrace obyvatelstva
polské národnosti. Všechna polská školská zařízení jsou zařazena do rejstříku škol. Jejich
úkolem je vzdělávání občanů ČR polské národnosti v souladu se vzdělávacími programy,
avšak v jejich mateřském jazyce a s rozšířením o některé specifické předměty.13
Bereme-li v potaz pouze třídy SŠ s výukou v polštině, v jednom gymnáziu s polským jazykem
studoval 351 žák ve 13 třídách (oproti roku 2009 studuje o 31 žáků méně, počet tříd se snížil
o jednu). Ve dvou středních odborných školách, obchodní akademii a střední zdravotnické
škole, studovalo celkem 98 (počet žáků se snížil o 37). V prvním ani ve druhém ročníku
Střední zdravotnické školy nestuduje žádný žák, v Obchodní akademii nejsou žáci v prvním
ročníku. Všechny 3 střední školy jsou také na území Moravskoslezského kraje. Podrobněji se
situace popsána v části materiálu Zpráva České školní inspekce o národnostním školství
v Moravskoslezském kraji.
12
13

Zdroj – Ústav pro informace ve vzdělávání (stav k 30. září 2010).
Doporučení MŠMT Rámcový učební plán pro školy s polským jazykem vyučovacím - účinnost od 1.9.2007.
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Společnost polských učitelů v ČR ve spolupráci s Pedagogickým centrem pro polské
národnostní školství Český Těšín realizovala v roce 2010 první část projektu, financovaného
částkou 110 000 Kč z dotačního programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních
menšin a multikulturní výchovy. Cílem projektu je doplnění a obměna učebnic pro školy
s polským jazykem vyučovacím pro oblast polského jazyka, dějepisu, zeměpisu, přírodovědy.
V roce 2010 byly vytvořeny pracovní skupiny, které zhodnotily učebnice a vybraly
nejvhodnější učebnice, které by měly být pro školy zajištěny (předpokládá se v roce 2011).
MŠ
Český a polský vyučovací jazyk (za lomítkem uveden počet tříd a dětí, u kterých probíhá výuka v cizím jazyce)
Písek u Jablunkova, Písek 184 (60)
Milíkov u Jablunkova, Košařiska 70
Vendryně, Zaolší 615
Český Těšín, Hrabinská 51
Třinec, Konská 419

počet tříd

počet dětí

3/1
1/1
1/0
3/1
1/1

47/10
20/10
24/4
73/25
33/8

počet tříd

počet dětí

2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1

29
10
61
19
52
25
19
16
26
16
22
48
23
25
12
17
23
14
34
63
17
16
23
20
43
16
23

36

712

Polský vyučovací jazyk
Vendryně 1
Jablunkov, Dolní Lomná 70
Jablunkov, Školní 800
Bukovec 74
Bystřice nad Olší
Návsí
Milíkov 104
Hrádek nad Olší
Hnojník 402
Mosty u Jablunkova
Orlová-Lutyně
Český Těšín, Moskevská
Český Těšín, Polní
Český Těšín, Akátová
Albrechtice
Dolní Lutyně
Havířov-Bludovice
Stonava
Horní Suchá
Karviná-Fryštát
Těrlicko
Ropice 311
Třinec, Dolní Lištná 172
Třinec, Štefánikova 772
Třinec, SNP 447
Třinec, Nebory 126
Třinec, Oldřichovice 210
celkem
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ZŠ
Okres KARVINÁ
I

II

III

IV

V

třídy

Σ

8
6
0
1
4

3
7
3
0
7

2
5
2
1
2

0
3
5
2
5

0
9
2
4
1

1
2
1
2
2

13
30
12
8
19

19

20

12

15

16

8

82

Albrechtice
Český Těšín-Svibice
Orlová-Lutyně
Stonava Holkovice
Těrlicko
celkem

Český Těšín
Dolní Lutyně
Havířov-Bludovice
Horní Suchá
Karviná Fryštát
celkem

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

třídy

Σ

17
2
7
9
22

38
5
4
6
16

22
0
4
7
13

37
2
5
5
19

29
4
5
6
17

34
5
8
9
17

51
8
8
8
14

26
4
12
10
22

41
5
7
8
19

14
5
6
6
9

295
35
60
68
159

57

69

46

68

61

73

89

74

80

40

617

I

II

III

IV

V

třídy

Σ

7
5
7
6
0
6
1
4
3

5
9
2
3
2
4
6
9
4

7
8
5
2
4
5
2
5
3

5
4
3
0
1
5
6
7
6

6
4
5
2
7
2
6
6
3

2
2
2
1
1
2
2
3
2

30
30
22
13
14
22
21
31
19

32

39

34

32

35

17

202

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

třídy

Σ

12
14
10
23
7

17
10
7
8
12

12
10
14
14
9

15
18
7
12
7

16
17
8
21
8

18
15
13
24
13

16
19
10
38
9

16
24
10
55
22

24
22
9
35
10

9
9
8
14
7

146
149
88
230
97

66

54

59

59

70

83

92

127

100

47

710

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

třídy

Σ

181

187

158

179

188

156

181

201

180

112

1611

Okres Frýdek-Místek
Bukovec
Hrádek
Milíkov 104
Milíkov u Jablunkova
Mosty u Jablunkova
Návsí
Ropice
Třinec
Třinec-Oldřichovice
celkem

Třinec Staré Město
Bystřice nad Olší
Hnojník
Jablunkov
Vendryně
celkem

ZŠ celkem

SŠ
Školy s polským vyučovacím jazykem
I
II
III
IV
třídy
Σ
80
81
90
100
13
351
škola nevykázala žádné žáky v oborech s polským
vyučovacím jazykem
84
107
118
92
14
401
90
79
94
71
12
334

Gymnázium Český Těšín
Střední průmyslová škola Karviná
Obchodní akademie Český Těšín
Střední zdravotnická škola - Karviná
celkem

254

31

267

302

263

39

1086

Školy s polským vyučovacím jazykem - jen třídy a žáci s výukou v polštině
I

Gymnázium Český Těšín
Střední průmyslová škola Karviná
Obchodní akademie Český Těšín
Střední zdravotnická škola - Karviná
celkem

-

II

III

IV

třídy

80
81
90
100
13
škola nevykázala žádné žáky v oborech s polským
vyučovacím jazykem
0
20
27
32
3
0
0
11
8
0,69
80

101

128

140

16,69

Σ
351

79
19
449

Zpráva České školní inspekce o národnostním školství v Moravskoslezském kraji

Vzdělávání v MŠ a ZŠ s polským jazykem vyučovacím probíhalo ve školním roce 2009/2010
dle vlastních školních vzdělávacích programů, které jsou zpracované podle rámcových
vzdělávacích programů vydaných pro příslušný druh školy. V ZŠ i podle vzdělávacího
programu Základní škola a učebního plánu pro školy s polským jazykem vyučovacím, který
byl realizován ve 4., 5. a 9. ročníku. V jediné samostatné SŠ s polským jazykem vyučovacím,
Gymnáziu s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania,
Český Těšín, příspěvková organizace (dále jen gymnázium) bylo ve vzdělávání postupováno
dle platných učebních dokumentů a v 1. ročníku byla zahájena realizace školního
vzdělávacího programu zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro
gymnázia. Výuka v ZŠ a na gymnáziu je vedena v polském jazyce, který žáci zvládají dobře.
Výuce českého jazyka je věnována patřičná pozornost a výsledky dosahované školami
v externím testování jsou nadprůměrné. Jako standardní je hodnocena kvalifikace vyučujících.
Ve výuce se využívají učební materiály vydávané Společností polských učitelů v ČR
s finanční podporou resortu. Zásadní podporou pro školy je nabídka vzdělávacích akcí
a metodická pomoc Pedagogického centra pro polské národnostní školství v Českém Těšíně.
Významná je spolupráce se zahraničními partnery, zejména pak s polskou stranou. Tato
kooperace je dlouhodobě na vysoké úrovní a jejím výsledkem je mj. i zkvalitňování
materiálních podmínek škol. Dlouhodobě jako nadstandardní jsou hodnoceny mimoškolní
aktivity zejména z oblasti polského jazyka, kultury a sportu nejen pro žáky, ale i pro rodiče
a širokou veřejnost. Tradiční akce jako zimní lyžařské závody, letní lehkoatletické závody,
folklórní přehlídky a soutěže pro žáky škol jsou podporovány obcemi, Moravskoslezským
krajem a resortem. Význačná je i pomoc zájmových sdružení a státních i nestátních institucí
v České republice či Polské republice. Příkladem je organizování letních zahraničních
vzdělávacích pobytů žáků 7. ročníků v Polsku u moře, jejichž cílem je kromě pobytu ve
zdravém prostředí i kontakt s polskou kulturou a jazykem.
V MŠ s polským jazykem vyučovacím se počty dětí nemění. V některých těchto školách, je
jich méně než 10 %, kde jsou jak děti většinové populace, tak děti příslušníků národnostní
menšiny, je vzdělávání vedeno v přiměřeném rozsahu i v polském jazyce (např. v obci
Košařiska).
Počty žáků ZŠ se ve srovnání s předchozím obdobím téměř neměnily. Ve třech těchto školách
(v obci Košařiska, Ropice, Stonava) jsou jak samostatné třídy s českým, tak i polským
jazykem vyučovacím. Funkčnost tohoto modelu vzájemného soužití je podmíněn zejména
kladným přístupem vedení obce a školy k potřebám žáků s příslušností k polské národnostní
menšině a k jejich zákonným zástupcům. Ve zmíněných obcích jsou doposud kladné
zkušenosti.
K výraznějšímu poklesu počtu žáků došlo v gymnáziu. Další střední školou s třídami
s polským jazykem vyučovacím je Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková
organizace, i zde však došlo k poklesu žáků. Ve Střední zdravotnické škole, Karviná,
příspěvková organizace, jsou už pouze dvě třídy, kde je pro část žáků organizována výuka
předmětu polský jazyk a literatura. I zde došlo k výraznému poklesu počtu žáků.
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-

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (dále jen Pedagogické
centrum) je přímo řízená organizace financovaná Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, která zajišťuje potřeby škol s polským jazykem vyučovacím v ČR a také další
růst pedagogických pracovníků těchto zařízení v úzké návaznosti na úkoly resortu směrem ke
školám a školským zařízením. V roce 2010 pokračovala činnost Pedagogického centra,
uváděná již v předchozích zprávách o situaci národnostních menšin v ČR:
-

Podpora menšinového školství: jednalo se především o poskytování informací,
metodickou pomoc při implementaci rámcových vzdělávacích programů, vydávání
a distribuci metodických pomůcek – časopisů Jutrzenka pro první stupeň a Ogniwo pro
druhý stupeň základních škol. Dále Pedagogické centrum spolupracovalo na zajišťování
a tisku polských verzí vysvědčení, žákovských knížek a další dokumentace a zajišťovalo
poradenské služby spolu se službami pedagogické a multimediální knihovny.

-

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo ve spolupráci
s pedagogickými asociacemi a společnostmi za aktivní spolupráce s institucemi z ČR
i Polska. Součástí DVPP byla i odborná činnost metodiků pro vzdělávání, která
napomáhala např. při orientaci pedagogických pracovníků v nejnovějších pedagogických
trendech a inovacích a konzultace s metodiky spolupracujících institucí. Podnětná byla
i příprava ukázkových hodin a mezinárodní metodická setkání.

-

Celoživotní učení: centrum nabízelo i kursy pro pedagogické pracovníky, kteří jsou již
v důchodovém věku, přesto však ve školách pracují jako zástup za učitelky na mateřské
dovolené nebo při dlouhodobější nemoci. Pokračovaly také vzdělávací akce pro rodiče.

-

Evropská spolupráce: v této oblasti se jednalo především o projekty Barevné stezky
Euroregionu (projekt zaměřený na oblast regionální výchovy), An Interactive Triangle
(NAEP, podprogram GRUNDTVIG) a další.

-

Soutěže: Polské centrum organizovalo např. soutěže Klokan a Pokonat – matematická
soutěž s mezinárodní účastí, Mistrz ortografii (Mistr pravopisu) – soutěž v polském
jazyce, FOX – mezinárodní soutěž v anglickém jazyce, Chemická euroregionální
olympiáda a různé pěvecké soutěže.

V roce 2010 se připravovala změna zřizovací listiny Pedagogického centra (byla schválena
dne 20. ledna 2011 pod názvem Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle
§ 169b odst. 1 školského zákona, kterým se vydává Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín.
Tato změna kromě technických opatření jednak aktualizovala pedagogickou terminologii
použitou ve zřizovací listině a jednak umožnila zakotvit přímo do zřizovací listiny některé
z aktivit, které přispívají k naplňování Charty14 a Pedagogické centrum je dříve vykonávalo
bez výslovného odkazu na zřizovací listinu.
Konkrétně se jednalo o umožnění vzdělávat i pedagogické pracovníky ze škol, které nepatří
k polskému národnostnímu školství a škol s integrovanými polskými třídami, v rámci
celoživotního učení. Dále byla do Zřizovací listiny výslovně zakotvena možnost
přeshraničního vzdělávání formou výměn.
-

Dohody a smlouvy ČR s Polskou republikou

Dohoda mezi vládou ČR a vládou Polské republiky (dále PR) o spolupráci v oblasti kultury,
školství a vědy byla podepsána 30. září 2003 v Praze. Platnost Programu spolupráce v oblasti
14

Usnesení vlády ČR č. 1574 ze dne 7. prosince 2005 k návrhu na ratifikaci Charty (ETS 148), otevřené
k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992
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vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vzdělávání
a vědy Polské republiky na léta 2006-2009 (podepsán 12. dubna 2006 v Praze) vypršela
31. prosince 2010 (pozn.: po změnách ve struktuře polské administrativy přešly kompetence
Ministerstva vzdělávání a vědy na Ministerstvo národního školství a Ministerstvo vědy
a vysokého školství).
Polská strana preferovala sjednání dvou resortních smluv a požádala českou stranu
o vypracování prvního návrhu. Návrh Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy a Ministerstvem národního školství PR o spolupráci v oblasti vzdělávání
a mládeže na léta 2011-2014 upravuje spolupráci v oblasti regionálního školství a mládeže
(a zvláštní důraz klade na rozvoj národnostního školství). Návrh Protokolu mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vědy a vysokého školství PR
o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání na léta 2011-2014 se týká především
stipendijních výměn a podpory výuky češtiny v Polsku a polštiny v ČR (zmíněna je dále
podpora přímé spolupráce VŠ). Oba návrhy byly polské straně předloženy v prosinci 2009
diplomatickou cestou.
Navzdory urgencím zejména Ministerstvo vědy a vysokého školství (prioritou bylo zajistit
kontinuitu výměny stipendií) nepředalo dosud svůj protinávrh. Ministerstvo národního školství
dávalo najevo ochotu záležitost dořešit, nicméně v září nastala i na tomto ministerstvu rozsáhlá
reorganizace, nyní se připomínkují návrhy. Snahou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
je docílit podpisu pokud možno v létě 2011.
Bilaterální spolupráce dosud funguje dobře (zajišťuje se prostřednictvím jiných organizací
než Ministerstvo vědy a vysokého školství). Smluvní báze je však do budoucna potřebná pro
zachování její kontinuity.
Konkrétní aktivity smluvně vymezené spolupráce:
-

Regionální školství a mládež: podpora přímé spolupráce ZŠ, SŠ a VOŠ a organizacemi
mládeže, rozvoj národnostního školství včetně zvyšování kvalifikace učitelů, kteří
působí ve školách s polštinou jako vyučovacím jazykem v ČR.

-

Vysoké školství: podpora přímé spolupráce VŠ (na české straně i rozvojové programy);
stipendijní pobyty akademických pracovníků (max. 30 měsíců ročně); dlouhodobé
stipendijní pobyty studentů (max. 150 měsíců ročně); stipendia na letní jazykové kursy
(výměna 12 míst ročně, tři místa na Letní škole slovanských studií navíc pro vítěze
soutěže Dny bohemistů v Polsku); podpora lektorátů na vysokých školách:

-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje lektoráty na Varšavské
univerzitě ve Varšavě, Jagellonské univerzitě v Krakově, Slezské univerzitě
v Katovicích, Opolské univerzitě v Opoli, Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani
a Vratislavské univerzitě ve Vratislavi. Polští lektoři působí na Univerzitě Karlově
v Praze, Masarykově univerzitě a na Univerzitě Palackého v Olomouci.

-

Přímá spolupráce VŠ: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době
eviduje 112 dohod o přímé spolupráci mezi veřejnými VŠ s jejich polskými protějšky
mimo program Erasmus. Srovnatelný počet těchto dohod české školy sjednaly pouze
s Ruskou federací, SRN a USA.

-

Uznávání dokladů o vzdělání: Dne 16. ledna 2006 byla podepsána Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia,
rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech
vydávaných v České republice a v Polské republice. Podle ní mohou doklady o vzdělání,
na něž se dohoda vztahuje, jejich držitelé používat přímo na území druhého státu, aniž
by museli absolvovat nostrifikační řízení.
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○ Romská menšina
V roce 2007 shledal Velký senát Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „Velký senát“)
zařazení 18 stěžovatelů do zvláštních škol diskriminaci při užívání práva na vzdělání
založenou na etnickém původu (článek 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod – dále jen „Úmluva“ - ve spojení se článkem 2 Protokolu č. 1 k Úmluvě). Podle
názoru Velkého senátu tu byla dána tzv. nepřímá diskriminace, tedy situace, kdy mělo
neutrálně koncipované opatření (možnost zařadit dítě do zvláštní školy určené pro děti
s lehkým mentálním postižením) nepřiměřeně výrazný účinek pro příslušníky jedné skupiny,
v tomto případě romské žáky, přičemž tento účinek nebylo možno vysvětlit ani povinným
použitím odborného testování dětí, ani podmínkou souhlasu rodičů. Velký senát také
poznamenal, že Romové představují znevýhodněnou a zranitelnou skupinu, která vyžaduje
zvláštní ochranu. Podle něj nebyl proces přijímání do zvláštních škol doprovázen zárukami,
které by zajistily, že bude přihlédnuto ke specifickým potřebám romských dětí plynoucím
z jejich znevýhodněného postavení. Připravovaná a již realizovaná opatření k výkonu
rozsudku jsou blíže popsána ve Zprávě o situaci národnostních menšin za rok 2008. V roce
2010 bylo realizováno další opatření zaměřené na nápravu stavu dle stanoveného plánu
realizace obsaženého ve zprávách zaslaných Výboru ministrů Rady Evropy, který na výkon
rozsudku dohlíží – návrh novely vyhlášek 72/2005 Sb. a 73/2005 Sb., které jsou v současné
době před schválením.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpořilo tvorbu dalších analýz potřeb
romských žáků např. následujícími projekty:
-

GAC: Sociologická analýza přechodů dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze
základních na střední školy;

-

MU v Brně: Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků;

-

FF UK v Praze: Kvalitativní a kvantitativní analýza jazykové situace Romů v ČR;

-

FHS UK v Praze: Czechkid jako reakce na společenské změny;

-

PF UK v Praze: Integrace dětí příslušníků menšin a cizinců do českého vzdělávacího systému.

V jednotlivých lokalitách jsou v rámci dotačních programů ze státního rozpočtu i ESF
realizovány projekty zaměřené na včasnou péči. Věnují se především těm rodinám, které
z různého důvodu neposílají své děti do žádné z forem předškolního vzdělávání. Zmíněné
důvody většinou souvisí s hloubkou sociálního vyloučení a s důsledky tohoto faktu.
Absorpční kapacita realizovaných projektů, škol a školských zařízení, které se v lokalitách
zaměřují na včasnou péči, není dostatečná a jednotlivé aktivity také působí více méně
izolovaně. V dalším období bude nezbytné zaměřit se na budování kapacity a vytváření sítí
dostupných a poskytovaných služeb s cílem zvýšit efektivitu vynakládaného úsilí a finančních
prostředků a zabezpečit dostupnost potřebné péče.
Problematika vzdělávání romských dětí je vládou vnímána jako jeden z klíčových bodů při
řešení sociálního začleňování Romů a nelze ji řešit izolovaně. Opatření přijímaná v oblasti
vzdělávání jsou realizována v kontextu s dalšími kroky v oblasti sociální práce, bydlení,
zdravotní péče. Současná situace romských dětí ve vzdělávání v České republice je dána
dlouhodobým vývojem a problémy z ní vyplývající jsou hluboce zakořeněné.
Snahou resortu školství a vlády je tuto situaci řešit i bez přímé souvislosti s rozsudkem
Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice. V období od
roku 1999 do současnosti již také byla realizována řada opatření vedená snahou zvýšit
otevřenost českého školství a nastavit podpůrné mechanismy ke zvýšení školní úspěšnosti
romských dětí. Ze systémových opatření jde především o kurikulární reformu zahájenou
v roce 2005, která vytváří jednotlivým školám možnost nastavit vzdělávací program podle
potřeb dětí a komunity, ze které děti do školy přicházejí.
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-

Opatření na podporu vzdělávání romských dětí a žáků

Již v roce 2008 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy formulována jako jedna
z priorit podpora rovných příležitostí ve vzdělávání. Důležitou oblastí, která se vztahuje také
k romským dětem a podpoře jejich vzdělávání, je vytváření podmínek pro inkluzívní vzdělávání.
V roce 2010 byly realizovány následující aktivity:
-

-

Ministerstvo předložilo ke schválení vládě Národní akční plán inkluzívního vzdělávání, ve
kterém je věnována zvýšená pozornost výchově a vzdělávání romských dětí ze sociálně
vyloučených lokalit a vytvoření inkluzívních mechanismů směrem k dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami.15 Další dílčí opatření byla realizována v součinnosti s dalšími
resorty, samosprávou a neziskovým sektorem.
Kontinuální rozvíjení Koncepce včasné péče cílené zejména na zlepšení podmínek
předškolní přípravy dětí ohrožených sociálním vyloučením od tří let do zahájení povinné
školní docházky. V rámci Koncepce je věnována zvýšená pozornost předškolní přípravě
romských dětí. Koncepce je zaměřena zejména na vytvoření podmínek pro kvalitní
předškolní přípravu dětí ohrožených sociálním vyloučením a to směrem k vyrovnávání
jejich případného znevýhodnění ještě před zahájením povinné školní docházky. Opatření
směřují také ke zvýšení počtu romských dětí, žákyň a žáků v hlavním vzdělávacím proudu
a k podpoře jejich školní úspěšnosti na všech úrovních vzdělávání. V jednotlivých krocích
je velká pozornost věnována práci s rodinou těchto žáků tak, aby rodiče dokázali vytvářet
podporu pro vzdělávání svých dětí (sociální služby, služby učitelů-didaktiků, tutorů).

-

V roce 2010 probíhal projekt Centra podpory inkluzívního vzdělávání (CPIV). V jeho
rámci byly vybudovány odborné týmy s působností ve všech krajích ČR. Poskytují
metodickou podporu pedagogickým pracovnicím a pracovníkům na všech úrovních
vzdělávacího systému zaměřenou na specifika pedagogické práce s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami, posílení regionálních zdrojů, vytvoření sítě odborníků, vytvoření
multidisciplinárních týmů poskytujících podporu pedagogickým pracovnicím
a pracovníkům, žákyním, žákům a jejich rodinám. Romské děti jsou významnou cílovou
skupinou připravovaného projektu.

-

Romský jazyk

Ministerstvo nechalo přeložit zásadní dokumenty Rady Evropy týkající se osnov a výuky
romského jazyka. Tyto dokumenty byly přeloženy do češtiny, do severocentrálního romského
jazyka a do lovarského romského jazyka. Jde o tyto materiály:
-

-

Rámcová osnova pro výuku romského jazyka (navrženo ve spolupráci s Evropským fórem
Romů a kočovníků). Rámcová osnova pro výuku romského jazyka zahrnuje prvky osnov
i referenčních úrovní a jejím cílem je pomoci dětem s různým sociokulturním zázemím:
těm, které doma romským jazykem nehovoří, dětem, které potřebují úroveň romského
jazyka zvýšit a dětem, které sice romsky hovoří, ale potřebují v něm získat takové
dovednosti, aby mohly tento jazyk využívat jako nástroj dalšího vzdělávání.
Evropské jazykové portfolio Učím se romsky pro výuku romského jazyka pro 2. stupeň ZŠ
(pro žáky od 11 – 16 let).
Evropské jazykové portfolio Učím se romsky pro výuku romského jazyka pro 1. stupeň ZŠ
(pro žáky od 6 do 11let).
Metodická příručku pro učitele: Jak používat Evropské jazykové portfolio pro romštinu.

Ministerstvo zajistilo publikaci všech překladů na webových stránkách Rady Evropy.16

15
16

K jeho schválení došlo dne 15. března 2010 usnesením vlády č. 206.
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Minorities_Romani_PublAutres_EN.asp#TopOfPage
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V návaznosti na tyto nástroje vznikl v Evropském středisku (Rady Evropy) pro moderní
jazyky ve Štýrském Hradci (dále jen ESMJ) dvouletý projekt (2010-2011) s názvem
Vzdělávání v romském jazyce ve školách v Evropě, který si klade za cíl implementovat tyto
nástroje do vzdělávacích systémů v členských státech RE a pilotováním je ověřit.
Hlavním partnerem projektu Evropského střediska (Rady Evropy) pro moderní jazyky ve
Štýrském Hradci je Univerzita v Grazu, ale projekt má i řadu dalších partnerů, včetně
Univerzity Karlovy, katedry romského jazyka. Ve dnech 24.-26. února 2010 se v Praze
uskutečnil mezinárodní seminář k projektu, který po organizačně finanční stránce pomohlo
realizovat ministerstvo. Seminář byl určen především pro školitele učitelů romského jazyka,
součástí semináře bylo i projednání finální podoby souvisejícího návrhu projektu, který byl
předložen a posléze schválen EK v rámci EU programu celoživotního vzdělávání.
Přehled akreditovaných studijních programů a programů v rámci celoživotního učení,
realizované vysokými školami, je uveden v příloze 1. Jedná se např. o přípravu asistentů
pedagoga či o studium romistiky. Akreditaci na přípravu pedagogů pro romský jazyk má
např. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Romský jazyk se vyučuje na třech středních
školách v ČR. Osnovy Střední odborné škole managementu a práva, s. r. o., Kolín, obsahují
informace o romské historii, kultuře a jazyce, čímž absolventa připravují na práci ve vlastní
komunitě. Tento faktor rovněž povzbuzuje zájem romských dětí o studium, což bylo
potvrzeno již v rekvalifikačních kursech této školy. Mezinárodní konzervatoř Praha International Conservatory Prague, poskytuje možnost studia pro studenty všech národností
zvláště s přihlédnutím na dosud opomíjený specifickou kulturní tradici Romů. S platností do
roku 2011 jsou nabízeny obory středoškolského vzdělávání Sociální činnost v prostřední
etnických minorit a Pedagogika pro asistenty ve školství. Tyto obory vzdělání mají platnost do
roku 2011, jsou nabízeny pouze v dálkové formě vzdělávání a jsou určeny svým zaměřením
zejména pro žáky pocházející z romské populace. Těmito programy resort podporuje
zvyšování vzdělanosti romské menšiny, zejména dospělých Romů. Mezi povinné předměty
učebního plánu jsou zařazeny předměty jako multikulturní soužití, vybrané metody sociálních
práv, sociální politika, sociální komunikace a základy romistiky.
V dotačním programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní
výchovy byly v roce 2010 podpořeny Kursy romského jazyka, pořádané Muzeem romské
kultury částkou 100 000,- Kč (obdobně byly podpořeny i v letech 2008 a 2009). Jejich cílem
je zpřístupnit zájemcům z řad studentů (etnologie, pedagogiky, sociální pedagogiky, speciální
pedagogiky atp.), učitelů a pedagogických asistentů, sociálním pracovníkům, pracovníkům
státní správy i policistům, kteří se denně při své práci setkávají a jednají s příslušníky romské
minority i zájemcům z řad veřejnosti, kvalitní výuku romského jazyka vyučovanou odborným
lektorem a umožnit jim tak seznámení s romskou kulturou a její pochopení prostřednictvím
výuky jazyka. Znalost romského jazyka absolventům kursu umožní lépe s romskou minoritou
pracovat, dorozumět se a jednat s jejími příslušníky. Kursy vede romistka s několikaletou
lektorskou praxí a romský lektor. Součástí kursu bude i video a audioprojekce. Vedle
jazykových lekcí se mohou návštěvníci seznamovat i se sbírkami a expozicemi muzea
a dalšími akcemi pro veřejnost.
V tomtéž dotačním programu byl podpořen i projekt Kvalitativní a kvantitativní analýza
jazykové situace Romů v ČR (částkou 1 366 000,- Kč) realizovaný Univerzitou Karlovou
v Praze, Filozofickou fakultou. Projekt navazuje na projekt z roku 2009 Výzkum a ověření
práce s romštinou na školách realizovaný částkou 1 822 300Kč a Sociolingvistický výzkum
situace romštiny na území ČR, realizovaný toutéž organizací a podpořený ministerstvem
v roce 2008. Předchozí projekty poskytly zatím ojedinělý a metodologicky podložený odhad
kompetence romských dětí školního věku v romštině. V kvalitativní části zprávy z výzkumu
pak na základě omezeného vzorku několika desítek respondentů shrnul základní obrysy
situací, které vedou především k opouštění romštiny. Hlavním cílem projektu bylo rozšířit,
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prohloubit a doplnit poznatky o jazykové situaci Romů a romštiny v České republice, které
přinesl Sociolingvistický výzkum romštiny.
Rozšíření v roce 2010 spočívalo v provedení kvantitativního výzkumu kontextu předávání
jazyků, jazykových postojů, názorů na možnou podporu jazyka a jejich vzájemných
souvislostí. Oproti předchozímu výzkumu byla zkoumána nejen romština, ale jazykový
repertoár Romů jako celek, tedy včetně češtiny a případných dalších jazyků. Získané
poznatky o jazykové situaci v dané lokalitě budou konzultovány s učiteli na relevantních
základních školách. Důraz byl též kladen na rozšíření znalostí o mluvčích tzv. olašské
romštiny. Prohloubení současných poznatků spočívalo v dlouhodobějším kvalitativním
výzkumu jazykového prostředí ve vybraných romských rodinách. Tato část poskytla mimo
jiné přesnější pohled na získaná kvantitativní data.
Získané poznatky budou využitelné v oblasti vzdělávání romských dětí a oblasti nasměrování
podpory romštiny jako menšinového jazyka (ohroženého jazykovou směnou - v případě
severocentrálních dialektů romštiny) – jedním z dílčích cílů projektu bylo přinést poznatky
o preferencích samotných Romů v otázce podpory jazyka ze strany státu. Výsledky
kvantitativní části výzkumu též dovolí učinit určitý hrubý odhad situace romštiny ve větším
počtu lokalit.
○ Ruská menšina
V ujednání s Ruskou federací je stanovena nápomoc při rozvoji spolupráce a partnerských
vztahů mezi SŠ a vyššími odbornými školami (VOŠ); a dále nápomoc při rozvoji přímých
styků mezi VŠ uskutečňovaných na základě dohod o přímé spolupráci.
○ Řecká menšina
Od 90. let 20. století se ke kulturní dohodě sjednávají prováděcí programy v působnosti
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury – aktuálně je v platnosti
Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké
republiky na léta 2010-2013 podepsaný v Praze 16. listopadu 2010 a Dohoda mezi vládou
Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci
podepsaná dne 10. února 1976 v Praze.
Probíhá výměna stipendií ke studijním/výzkumným pobytům absolventů bakalářských nebo
magisterských studijních programů, dvou stipendií na letní jazykové kursy a šesti stipendií ke
krátkodobým pobytům vysokoškolských pedagogů a pracovníků akademií věd.
V Řecku nepůsobí lektor českého jazyka a literatury vyslaný Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Bohemistika se jako samostatný obor neotvírá na žádné řecké VŠ. České
velvyslanectví se snaží podpořit zájem o bohemistiku a ČR zejména na Národní a Kapodistriově
univerzitě v Athénách, na jejíž Filozofické fakultě existuje třetím rokem katedra slovanských
jazyků. Čeština do její vzdělávací nabídky zatím zařazena není a zájmem velvyslanectví
i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je tuto situaci pokud možno změnit.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době eviduje pouze tři dohody
o přímé spolupráci sjednané mimo program Erasmus mezi českými veřejnými vysokými
školami a jejich řeckými protějšky, konkrétně dohody mezi Univerzitou Karlovou v Praze
a Aristotelovou univerzitou v Soluni a Athénskou univerzitou a dohodu mezi Českou
zemědělskou univerzitou v Praze a Technological Educational Institute (TEI) v Larisse.
Protože v EU nejvíce meziuniverzitních výměn probíhá v rámci programu Erasmus, je
skutečný rozsah spolupráce českých a řeckých škol větší.
○ Slovenská menšina
Zájem o zřízení SŠ se slovenským jazykem v Praze se objevil ve druhé polovině roku 1994.
Koncem září 1995 obdrželo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádost zástupců
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Klubu slovenské kultury v ČR, Obce Slováků v ČR a Svazu Slováků v ČR o zřízení Gymnázia
Milana Rastislava Štefánika v Praze. Po mnoha jednáních předkladatelé potvrdili svůj zájem
zřídit gymnázium k 1. září 1996. Slovenské gymnázium v Praze bylo zařazeno do sítě škol
a byl jmenován ředitel, ale škola de facto neexistovala, neboť se přihlásilo pouze pět žáků,
proto bylo po několika letech ze sítě vyřazeno.
Ve školním roce 1998/99 bylo Gymnázium Na Vítězné pláni v Praze připraveno zahájit výuku
slovenštiny. Bylo potřeba alespoň 12 zájemců – žáků, aby se oddělení zřídilo. Přihlásilo se
jich pouze šest a po dohodě probíhala výuka slovenštiny pouze jako zájmový kroužek.
Gymnázium bylo připraveno i ve školním roce 1999/2000 poskytnout výuku slovenštiny jako
nepovinného volitelného předmětu pro děti z celé Prahy. Zájem ze strany Slováků však nebyl.
Bylo konstatováno, že většina dětí i rodičů při volbě školy dává zřejmě přednost češtině,
neboť počítají s tím, že děti budou dále studovat a měly by na vyšších stupních škol problémy
s klasifikací českého jazyka.
○ Ukrajinská menšina
Podpora přímé spolupráce vysokoškolských institucí je uskutečňována na základě dohod
o přímé spolupráci. V ujednání s Ukrajinou je současně samostatný článek o podpoře
národnostních menšin v tomto znění: „V zájmu uspokojování potřeb české národnostní
menšiny na Ukrajině a ukrajinské národnostní menšiny v ČR smluvní strany budou v souladu
s vnitrostátními právními předpisy podporovat výuku mateřského jazyka, dějepisu a zeměpisu
u krajanské komunity ve státu druhé smluvní strany.“
○ Multikulturní výchova
Problematika multikulturní výchovy, výchovy k respektování lidských práv i výchovy proti
extremismu, rasismu a intoleranci je integrální součástí rámcových vzdělávacích programů
(dále jen RVP) základního i středního vzdělávání a jako taková je v rámci kurikulární reformy
implementována do jednotlivých školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP). Rámcové
vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný vzdělávací
obsah a jsou závazné pro tvorbu ŠVP (podrobněji o rámcových vzdělávacích programech –
viz předchozí zprávy).
Vzdělávání v odborném školství vychází ze čtyř Delorsových sloupů vzdělání pro 21. století,
z nichž poslední říká: „Učit se žít společně s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být
schopen se podílet na životě společnosti a nalézt v ní své místo“. V roce 2010 byla uzavřena
legislativní etapa pro provedení zásadní změny v oblasti vzdělávacích programů zakotvené ve
školském zákoně, kdy byl postupně zredukován počet původních oborů vzdělání na nově
koncipované, komplexnější obory vzdělání.
V červnu 2010 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nové nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. V roce 2010
byl dokončen a schválen RVP pro praktickou školu jednoletou a dvouletou (RVP PRŠ 1, RVP
PRŠ 2). V srpnu 2010 byl rozeslán v elektronické podobě (DVD) na Praktické školy, které si
podle rámcových vzdělávacích programů budou tvořit své školní vzdělávací programy, podle
kterých začnou výuku v roce 2012. V rámcových vzdělávacích programech uvedených škol
není samostatně zařazeno průřezové téma Multikulturní výchova, avšak témata vztahující se
k multikulturní výchově jsou obsažena v RVP PRŠ 1 v průřezovém tématu Osobnostní
a sociální rozvoj v tematickém celku Sociální rozvoj a v RVP PRŠ 2 v průřezovém tématu
Osobnostní a sociální výchova v tematickém celku Lidské vztahy a Etnický původ.
Všechny rámcové vzdělávací programy gymnaziálního i středního odborného vzdělávání
obsahují průřezové téma Občan v demokratické společnosti, kde je problematika potírání
extremismu a xenofobie začleněna. Průřezové téma směřuje v procesu výchovy a vzdělávání
k tomu, aby žáci např. byli schopni morálního úsudku, odolávali myšlenkové manipulaci,
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dovedli kriticky přijímat mediální obsahy, dovedli jednat s lidmi o citlivých nebo
kontroverzních tématech a hledat kompromisy.
Do rámcových vzdělávacích programů budou v rozšířenější podobě zařazeny dějiny a kultura
menšin na území ČR v rámci tzv. cyklických revizí RVP.
V dějepisném učivu je důraz položen na dějiny moderní doby, hlavně na 20. století, v jejichž
rámci je zařazeno učivo o fašismu, nacismu, o druhé světové válce, nacistické rasové a jiné
perzekuci, o odboji proti nacismu, o Holocaustu a genocidě Romů. V učivu, které vzdělává
k demokratickému občanství, jsou následující obsahová hesla: politický radikalismus
a extremismus, současná česká extremistická scéna a její symbolika, mládež a extremismus.
Školám se doporučuje také zařazovat do školních vzdělávacích programů (ŠVP) v dostatečné
míře další závazné průřezové téma Multikulturní výchova. Doporučení zveřejněná
v uplynulých letech v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ, SŠ,
konzervatoře, VOŠ, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky a školská zařízení jsou stále platná. Jsou zde např. odkazy na komplexní informace o
Holocaustu Romů a Židů, které lze získat na odborných seminářích Jak učit o Holocaustu
nebo v rámci dokumentárního projektu pro žáky Zmizelí sousedé (organizují Vzdělávací
oddělení Památníku Terezín a Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze).
Současně je upozorňováno na publikace tzv. popíračů Holocaustu. Ve výuce je potřebné také
akcentovat téma česko-německých vztahů, včetně objektivních informací o odsunu
sudetských Němců, poznávat kulturu, jazyk a každodenní život dalších národností a etnik
žijících v ČR. Žáci by měli být informováni o současných extremistických skupinách mládeže
(antisemitismus, islamofobie, neonacismus, pravicový a levicový extremismus). Současně je
však zde upozorněno, že v prostředí škol a školských zařízení i volnočasových aktivit nelze
uskutečňovat vzdělávání k multikulturní výchově a lidským právům, k nenásilí a toleranci
pouhým zdůrazněním cizorodých prvků s akcentem na jinakost, neboť pouhé zdůraznění
odlišnosti může být kontraproduktivní.
-

Metodická podpora

Výzkumný ústav pedagogický (VÚP), další z přímo řízených organizací resortu, vypracoval
Analýzu rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání v oblasti prevence
rizikového chování. Ta byla provedena ve všech jeho částech – cíle základního vzdělávání,
klíčové kompetence, vzdělávací oblasti (vzdělávací obory), průřezová témata. Analýza se
zaměřila především na obsahovou a terminologickou stránku jednotlivých forem rizikového
chování včetně rasistických, xenofobních a extremistických postojů.
Problematika multikulturní výchovy byla i v roce 2010 řešena jako součást dlouhodobého
systematického resortního úkolu zaměřeného na metodickou podporu výuky průřezových
témat (mezi nimi i Multikulturní výchovy). V rámci tohoto úkolu byly jako konkretizace
průřezových témat v RVP zpracovány doporučené očekávané výstupy (DOV) pro všechny
tematické okruhy průřezového tématu Multikulturní výchova, a to jak pro 1. a pro 2. stupeň
ZŠ, tak pro gymnázia.
Doporučené očekávané výstupy jsou tak, jak vyplývá z charakteru PT, zaměřeny na rozvíjení
postojů a hodnot a pro Multikulturní výchovu vycházejí již z inovovaného pojetí, které bylo
zpracováno v rámci Strategie rozvoje v oblasti Multikulturní výchovy v předcházejícím roce.
Zohledňují transkulturní přístup, který přispívá k minimalizaci rizika vyčleňování jedinců na
základě skupinové identity a k prevenci extremistických postojů. Za významnou skutečnost je
možné považovat i to, že dochází na úrovni DOV k efektivním přesahům mezi jednotlivými
průřezovými tématy a to zejména mezi Multikulturní výchovou, Výchovou demokratického
občana a Výchovou k evropským a globálním záležitostem.
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DOV byly ověřovány na vybraných ZŠ a gymnáziích a byly pro učitele vytvořeny ukázky
konkrétních výukových situací, ve kterých mohou být jednotlivé doporučené výstupy
dosahovány. Metodické materiály jsou postupně doplňovány a uveřejňovány na Metodickém
portálu www.rvp.cz.
V rámci tohoto úkolu proběhlo v roce 2010 plošné dotazníkové šetření, které se týká zejména
postojů učitelů k problematice průřezových témat (tedy i Multikulturní výchovy) a otázek
spojených s jejich výukou. Výstupy z dotazníkového šetření budou zveřejněny na
www.vuppraha.cz a na www.rvp.cz. Informace o průběhu úkolu jsou zveřejněny na
www.vuppraha.cz. K problematice multikulturní výchovy bylo v roce 2010 na Metodickém
portálu www.rvp.cz zveřejněno přes 20 metodických článků.
Na základě potřeb učitelů bylo přednostně na www.rvp.cz založeno digifolio soustřeďující
základní texty a informace k otázkám inkluzívního vzdělávání.17
V rámci kontinuální činnosti VÚP se pracuje na srovnávací studii inkluzívních přístupů ve
vybraných zemích. Byla zpracována srovnávací studie Pojetí průřezových témat a byly
shromážděny materiály týkající se systému vzdělávání a kurikulárních dokumentů. Ty jsou
dále využívány jako podklad při získávání informací pro analýzu inkluzívních přístupů.
Důležitým informačním, metodickým a komunikačním zdrojem v oblasti multikulturní
výchovy je již výše zmiňovaný metodický portál www.rvp.cz. Činnost metodického portálu
www.rvp.cz zajišťuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze ve spolupráci s Národním
ústavem odborného vzdělávání, přímo řízené organizace MŠMT. Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky, jeho hlavním cílem je vytvoření
systematické podpory pedagogů při realizaci školské reformy. Texty uveřejněné na
Metodickém portálu se vztahují se např. k rasismu, xenofobii, multikulturní společnosti apod.
Kromě výše uvedeného portálu jsou dalšími zdroji informací pro multikulturní výchovu i jiné
webové portály resortu školství, na nichž jsou průběžně podporovány mediální aktivity
v oblasti multikulturní výchovy, prevence rasistických, xenofobních a extremistických
postojů, výchovy k toleranci a respektování lidských práv.18
-

Prevence rizikového chování

V listopadu 2010 bylo schváleno a zveřejněno Metodické doporučení k prevenci rizikového
chování. Materiál nahrazuje dosavadní Metodický pokyn ministra školství, mládeže
a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Jednou z kapitol
metodického doporučení je i kapitola Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus.
Důležitou součástí Metodického doporučení je praktický návod pro školy Co dělat když, který
obsahuje detailní a přitom praktické a návodné doporučení ředitelům škol a školním
metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách.
Popisuje typ rizikového chování i východiska přístupu pedagogů. Uvádí rizikové i projektivní
faktory, síť partnerů i legislativní rámec. Důležitý je bod možnosti a limity práce pedagoga.
Připravovaný Akční plán ke Strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže
v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy bude dopracován v 1. čtvrtletí roku 2011.
-

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Řada projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) byla podpořena v rámci
dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní
výchovy a Evropských strukturálních fondů. Mnoho seminářů je akreditováno resortem.19
17
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Ministerstvo ve spolupráci s Pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze připravilo
seminář Jak zacházet s extremismem ve škole II, který se uskutečnil 15. června 2010
v Pedagogickém muzeu J.A. Komenského, resortní přímo řízené organizaci.
Seminář měl značný ohlas, byl určen pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ, studenty
pedagogických fakult vysokých škol.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků realizuje např. resortem přímo řízená organizace,
Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV).20
Veškeré vzdělávací programy, které NIDV v roce 2010 nabízel a realizoval, vycházely
z platných legislativních dokumentů. Na základě evaluace realizovaných programů a dle
požadavků pedagogických pracovníků byl koncem roku 2010 připraven a akreditován
celostátní program s názvem Téma extremismu ve výuce, jehož cílem je seznámit účastníky se
základní terminologií týkající se politického extremismu, organizacemi a jejich činností.
Dle požadavků pedagogických pracovníků byl v roce 2010 připraven a akreditován program
s názvem Prevence rizikového chování - minimální preventivní program, který bude nabízen
zejména jako akce pro celé pedagogické sbory, a který reflektuje časté projevy související
s asociálním chováním, s nimiž je možné se ve škole setkat, jako je šikana, agresivita,
záškoláctví, užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy a další. Těmto formám
rizikového chování lze do určité míry předcházet právě prostřednictvím preventivních
programů, které jsou zaměřeny na rozvoj sociálních dovedností, prevenci asociálního chování
žáků a zlepšení sociálního klimatu ve škole. Program je rozdělen do jednotlivých lekcí, které
na sebe navzájem navazují. Součástí každé lekce preventivního programu jsou: očekávané
cíle, scénář vyučovací hodiny a způsoby práce, pracovní listy a jak s nimi pracovat, jak
vnímat a podpořit školní atmosféru. Program lze použít u širokého spektra žáků II. stupně ZŠ,
u kterých mohou být velké rozdíly v kulturním, sociálním i etnickém zázemí. S podrobnými
metodickými a pracovními listy lze pracovat samostatně ve škole a lze jich bezprostředně
využít pro práci se žáky. Jsou vhodné jako zdroj inspirace pro ostatní pedagogy školy.
Na seminářích k DVPP se podílí i Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), další přímo
řízená organizace ministerstvem. Program seminářů je vždy alespoň zčásti zaměřen na
multikulturalismus (interkulturní vzdělávání), extremismus ve 20. století a v současnosti, na
cizince v ČR atp. Za všechny akce je možné uvést zejména přes dvacet let trvající tradici
v pořádání Letních škol historie (spolu s PedF UK), které jsou určeny dalšímu vzdělávání
učitelů dějepisu a ostatních společenskovědních předmětů v základním a středním školství.
Z letních škol historie jsou pravidelně vydávány sborníky.
Výzkumný ústav pedagogický řešil projekt Výuka k různosti jako součást multikulturní
výchovy a vzdělávání. Cílem tříletého projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy
z neznámého) a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin, a to
pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů, které umožní žákům ZŠ a SŠ osvojit si
základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace, a ty pak přirozeně
aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. Učitelům projekt poskytne
metodickou podporu v zavádění výuky k různosti jako součásti multikulturní výchovy
a prevence proti xenofobii v rámci předmětů Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
a Občanský vzdělávací základ. Projekt se zaměřuje na shromáždění, utřídění a transformování
informací do podoby vzdělávacích nástrojů, které umožní osvojit si problematiku vztahů
k menšinám. Tvorbou výukového materiálu k problematice menšin v naší společnosti je
podporována výuka k různosti jako součásti multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii
a extremistickým postojům. V roce 2010 byly vytvořeny autorské texty k jednotlivým
oblastem projektu, týkající se národnostních menšin, osob se zdravotním postižením
a diversitě ve společnosti. Poté následovala pilotáž na vybraných školách a uskutečnily se dva
20
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odborné semináře. První s autory textů v Olomouci v počtu cca 20 účastníků a další taktéž
v Olomouci za přítomnosti pedagogů z pilotních škol, autorů textů, zástupců NR OZP
(Národní rada osob zdravotně postižených) a CVIV (Centrum vizualizace a interaktivity ve
vzdělávání) a zástupců VÚP, v celkovém počtu 40 účastníků.21
V NIDM (Národní institut dětí a mládeže, resortem přímo řízená organizace) v rámci tzv.
školení k průřezovým tématům (v tomto případě Multikulturalita) byl v průběhu roku 2010
vystavěn a odpilotován vzdělávací program pro krajské koordinátory a také program pro
pedagogické pracovníky ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a pro pracovníky
s dětmi a mládeží v NNO. K 31. prosinci 2010 bylo v rámci pilotáže proškoleno více než
osmdesát účastníků z celé ČR (rozsah školení 64 hodin). Obsahem akreditovaného kursu je
výchova k utváření pozitivní kulturní a etnické identity, ke vnímání mnohovrstevnaté kulturní
reality a k překonávání genderových i věkových stereotypů, dále pak je diskutována
problematika vztahu mezi menšinami a většinami a možnosti soužití rozdílných etnik.
Souhrnem se jedná o výchovu k vytváření vhodných podmínek pro fungující pluralitní
společnost.
-

Publikace a informační prameny

Potřebě učitelů a dalších pedagogických pracovníků po odborných publikacích vychází vstříc
Seznam publikací k tématu extremismu a multikulturní výchovy ve fondu Národní
pedagogické knihovny Komenského v Praze, která je divizí Ústavu pro informace ve
vzdělávání (ÚIV), resortem přímo řízené organizace.22
-

Děti a mládež – volnočasové aktivity

V rámci realizace individuálního projektu národního Klíče pro život – Rozvoj klíčových
kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání se uskutečnily vzdělávací aktivity
navazující na koncepční priority resortu a také dříve provedené šetření Multikulturalita
v zájmovém a neformálním vzdělávání. V rámci tzv. školení k průřezovým tématům (v tomto
případě Multikulturalita) byl v průběhu roku 2010 vystavěn a odpilotován vzdělávací
program pro krajské koordinátory a také program pro pedagogické pracovníky ve
školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO.
K 31. prosinci 2010 bylo v rámci pilotáže proškoleno více než osmdesát účastníků z celé ČR
(rozsah školení 64 hodin). Obsahem akreditovaného kursu je výchova k utváření pozitivní
kulturní a etnické identity, ke vnímání mnohovrstevnaté kulturní reality a k překonávání
genderových i věkových stereotypů, dále pak je diskutována problematika vztahu mezi
menšinami a většinami a možnosti soužití rozdílných etnik. Souhrnem se jedná o výchovu
k vytváření vhodných podmínek pro fungující pluralitní společnost.
4.3.6. Ministerstvo vnitra
V roce 2010 nebyla přijata ve vztahu k právům příslušníků národnostních menšin žádná nová
opatření legislativní či nelegislativní povahy, neboť níže uvedená stávající praxe a právní
úprava práv příslušníků národnostních menšin v oblasti výkonu jejich volebního práva
a sdružovacího práva je v souladu s ústavním pořádkem, odpovídá mezinárodním závazkům
ČR vyplývajícím z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (či. 27),
z Úmluvy o lidských právech a svobodách (či. 14) a zejména z Rámcové úmluvy o ochraně
národnostních menšin.
Podle § 10 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů mají příslušníci národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na
21
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území ČR, za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy (tj. volebními zákony),
nejen právo na zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb, ale také právo na další
informace pro voliče v jazyce národnostních menšin. Nad rámec povinností stanovených
volebními zákony zasílá Ministerstvo vnitra, před každými volbami Informaci o způsobu
hlasování v jazyce příslušných národnostních menšin všem obcím, kde občané hlásící se k jiné
národnosti než české dosahují alespoň 10% obyvatel obce (v těchto obcích se zřizuje Výbor pro
národnostní menšiny (dále jen „Výbor“; pokud se týká krajů se stanovuje, že v kraji, v jehož
území žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5% občanů hlásících se k národnosti jiné než
české, se zřizuje Výbor). Informace o způsobu hlasování v jazyce národnostních menšin je v
dotčených obcích zveřejňována způsobem obvyklým, tj. především vyvěšením na úřední desce
obecního úřadu, a dále v každé volební místnosti na území obce. Obdobný princip informování
příslušníků národnostních menšin jako při volbách se uplatňuje i při konání místního referenda.
Podle § 31 odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, se v obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny,
oznámení o době a místě konání místního referenda a o povinnosti prokázat při hlasování
totožnost a státní občanství, zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny (pokud se podle
posledního sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10% obyvatel obce).
V roce 2010 přibylo do databáze registrovaných občanských sdružení vedené Ministerstvem
vnitra 26 národnostních sdružení: 23 sdružení Romů a tři sdružení Slováků (celkový počet 670).
Ministerstvo v roce 2010 naplňovalo cíle a priority obsažené ve Strategii pro práci
Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2008-2012 (schválena
usnesením vlády č. 384 ze dne 9. dubna 2008; dále jen „Strategie“). Její cílovou skupinou
jsou menšiny v širším významu. Jedná se o osoby nebo skupiny, které se odlišují na základě
etnických, rasových, náboženských či obecně kulturních zvláštností včetně národnostních
menšin. Mezi zásadní aktivity sledovaného období patřily:
-

Vypracování Akčního plánu pro období 2010 - 2011, který byl schválen ministrem vnitra
v dubnu 2010. Akční plán v souladu se Strategií vymezuje tyto stěžejní oblasti:

-

Podpora mechanismu asistenta pro jednání s policií a dalšími úřady;

V roce 2010 došlo ke změně názvu terénní sociální práce Asistent Policie ČR v nový název
Asistent při jednání s policií a dalšími úřady. Asistenti působí v sociálně vyloučených
lokalitách, trvale se zde pohybují, monitorují situaci obyvatel zde žijících, všímají si
problémů, komunikují s lidmi a nabízí poradenství a pomoc. Usilují o navázání důvěry
a kontaktu obyvatel sociálně vyloučených lokalit s Policií ČR, oficiálními úřady a dalšími
institucemi. Policisté jsou díky fungování asistentů schopni lépe se orientovat vdané lokalitě,
získávají možnost navázání kontaktů „zevnitř“ komunity. Dlouhodobé fungování
mechanismu významně napomáhá při stabilizaci bezpečnostní situace v daném regionu.
V roce 2010 fungovali asistenti v Plzni, Přerově, Karviné, Brně, Chebu a Ostravě.
-

Institucionalizace styčného důstojníka pro menšiny, který je nově systemizován na
každém krajském ředitelství Policie České republiky;

V roce 2010 došlo k institucionalizaci funkce styčného důstojníka přijetím závazného pokynu
policejního prezidenta, kterým je vymezena pozice styčného důstojníka, jeho povinnosti
a vznik pracovní skupiny pro menšiny na každém krajském policejním ředitelství.
Styčný důstojník je specializovaným pracovníkem na problematiku policejní práce ve vztahu
k menšinám, plní úlohu zprostředkovatele mezi policií a menšinovými společenstvími, nabízí
členům menšin pomoc při řešení konkrétních problémů spadajících do zákonné působnosti
Policie ČR. Zároveň působí jako konzultant při řešení všech záležitostí, které se z pohledu
policie problematiky menšin týkají. Styčný důstojník také průběžně monitoruje struktury
menšin v lokalitě a podílí se na prevenci a potírání kriminality. Styční důstojníci a členové
pracovních skupin se v problematice menšin trvale vzdělávají, spolupracují s neziskovými
44

organizacemi, se státní správou i samosprávou a podílejí se na přiblížení se menšinám ve
svých lokalitách.
-

Vzdělávání policistů řešících v rámci svých úkolů menšinovou problematiku.

Byla vytvořena a vydána Metodika činnosti asistentů při jednání s policií a dalšími úřady,
která popisuje historii metody, cíle, základní postupy a aktuální situaci. Metodika je dostupná
v elektronické podobě na webových stránkách resortu. Materiál je zaměřen zejména na
prevenci kriminality a pomoc obětem a svědkům protiprávního jednání v sociálně
vyloučených lokalitách. Na základě úzké spolupráce resortů vnitra a práce a sociálních věcí
došlo ke konsensu nad podmínkami, za nichž je možné tuto asistenci registrovat jako službu
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a s tím
související možnost dlouhodobého financování. Metodika dále jasně definuje standardy,
metody práce a koordinace poskytované služby a současně obsahuje důležité informace
o možnostech jejího zavedení.
Realizace pracovních setkání styčných důstojníků pro menšiny a členy jejich pracovních
skupin. Byla uskutečněna dvě instruktážně metodická zaměstnání pro styčné důstojníky
a členy jejich pracovních skupin. Obsah seminářů byl přizpůsoben aktuálním problémům
v menšinové problematice a potřebám styčných důstojníků. Každého ze seminářů se účastnilo
v průměru 60-70 policistů.
Organizace setkání osob podílejících se na realizaci služby asistent pro jednání s policií
a dalšími úřady. Setkání se účastnili asistenti, poskytovatelé služby a spolupracující policisté.
Hlavní smyslem bylo prohloubení spolupráce mezi nevládním sektorem a Policií ČR, sdílení
dobré praxe a další vzdělávání v problematice sociálního vyloučení.
V platnosti zůstává zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějších předpisů. Je koncipován ve svém celém rozsahu antidiskriminačně,
zejména v § 77 - povinnosti v oblasti péče o příslušníky, (odst. 2 „Ve služebním poměru je
zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, jazyka,
náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jiného smýšlení, členství v odborových
organizacích a jiných sdruženích, majetku, rodu, rasy, barvy pleti, národnosti, etnického nebo
sociálního původu...“ ). V současné době je platný rozkaz policejního prezidenta č. 91 ze dne
10. června 2010 o profesní etice Policie České republiky. Od 16. listopadu 2010 je účinný
Etický kodex zaměstnance Ministerstva vnitra vydaný pokynem ministra vnitra č. 54/2010,
který stanovuje, že zaměstnanec Ministerstva vnitra nesmí při rozhodování preferovat osobní
či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním
osobám a rovněž tak se zdrží při výkonu práce také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru
v nestrannost jeho rozhodování. V oblasti výběru a obsazování pracovních míst na
Ministerstvu vnitra je trvale hlavním měřítkem pouze profesionální kvalita uchazeče odborné předpoklady, praxe, schopnosti a dovednosti vykonávat konkrétní funkci. Zásada
rovného přístupu je v rámci celého resortu garantována. Stejný postup je dodržován
i v případě výběru uchazečů k přijetí do služebního poměru. Nedochází ke znevýhodňování
založeném na rase, barvě pleti, národnostním či etnickém původu. Obdobně je postupováno
v případě obsazování uchazečů na funkce a vedoucí místa, resp. služební místa v rámci
Policie ČR. Hlavním a zásadním kriteriem je stupeň vzdělání, stanovená doba trvání
služebního poměru pro služební hodnost a v některých případech další odborný požadavek
nebo jiný zvláštní požadavek (§ 19 odst. 5 a 6 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů). Stanovená kriteria v žádném případě nejsou diskriminační.
Problematika národnostních menšin je také součástí dalšího profesního vzdělávání
zaměstnanců Ministerstva vnitra, a to v tematickém bloku Lidská práva, který je realizován
průběžně. Od roku 2008 je problematika lidských práv součástí vstupního vzdělávání pro
nové zaměstnance Ministerstva vnitra v rozsahu tří hodin.
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Problematika národnostních menšin je součástí výuky předmětů Základní odborné
přípravy (P1/0025) vyučovaných ve vyšších policejních školách Ministerstva vnitra.
Cílem výuky je nejen vytvářet u studentů potřebné návyky, ale i ovlivňovat jejich
postoje. Problematika národnostních menšin se dotýká předmětů: Služba pořádkové
policie, Komunikace a policejní etika, Právo. Tematika menšin je v Základní odborné
přípravě policistů služby pořádkové, železniční a dopravní policie s dosaženým
vysokoškolským vzděláním v neprávním studijním oboru (P1/0021) zahrnuta v předmětu
Právo (úvod do předmětu a základy ústavního práva, řízení o přestupcích, postup před
zahájením trestního stíhání, praktická integrovaná zaměstnání). Ve výuce vyšších policejních
škol resortu vnitra oboru 68-42-N je problematice národnostních menšin v ČR věnována
pozornost v předmětech popř. modulech Právo, popř. Správní právo, v souvislosti
s povinnostmi policisty podle zákona o Policii ČR, vybranými oprávněními vyplývajícími ze
zákona o Policii ČR, součinností Policie ČR s ostatními subjekty státní správy, zákonem
o azylu, zákonem o pobytu cizinců, úkoly Policie ČR při kontrolách osob, EU a vízovou
povinností.
Ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově a ve Vyšší policejní
škole a Střední policejní škole MV v Brně probíhal v roce 2010 Kvalifikační kurs pro
policisty pořádkové policie P20210. Problematika menšin je zahrnuta ve vzdělávacím
cíli č.6 principy community policing při komunikaci se státními orgány, orgány místní
samosprávy, právnickými a fyzickými osobami.
Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období 2008-2012
v oblasti vzdělávání stanovila prioritu Zajistit vzdělávání a přípravu policistů pro práci ve
vztahu k menšinám. V podstatě jde o vytvoření funkčního systému celoživotního vzdělávání
policistů v oblasti policejní práce ve vztahu k menšinám, které by navazovalo na vzdělávání
v Základní odborné přípravě. Tvorba vzdělávacích programů je realizována dle nařízení
Ministerstva vnitra č. 40/2010, o vzdělávání v policejních školách a školských zařízeních
Ministerstva vnitra a dalších vzdělávacích nařízeních.
V rámci programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 (BV
11/1 - VZ) realizovalo ministerstvo v roce 2010 projekt Zmapování postojů veřejnosti v ČR
k pravicově extremistickým, rasistickým a xenofobiím myšlenkám a jejich šiřitelům s ohledem
na integraci menšin a cizinců. Jeho cílem je zkvalitnění ochrany obyvatel, dosažení
informovanosti obyvatel o motivech, možném chování a postojích sympatizantů
extremistických skupin, získání relevantních dat a doporučení pro realizaci integračních
programů zacílených na menšiny a cizince a konkrétní řešení problémů, na kterých extremisté
získávají politické body. Projekt byl zahájen v I. čtvrtletí 2010 a je sociologickým výzkumem
k vnímání neonacistických idejí, rasismu, antisemitismu, antiislamismu, proticizineckých
nálad a dalších projevů xenofobie. V současné době probíhá závěrečné vyhodnocení výsledků
projektu.
VPŠ a SPŠ MV v Holešově dlouhodobě spolupracuje s Radou a s Romskou Radou
(především na informační bázi - v souvislosti se vznikem organizace pro výzkum a tvorbou
projektu Policie pro všechny). Spolupráce s koordinátory pro národnostní menšiny krajských
úřadů, s představiteli jednotlivých občanských sdružení národnostních menšin představuje
zejména vytipování žáků pro studium ve Střední policejní škole MV v Holešově v rámci
tohoto projektu.
Při zpracování modulu Jazykových mostů pro romštinu spolupracovala VPŠ MV v Praze mj.
s romskými konzultanty ze sféry vzdělávání a z Policie ČR a s pracovnicí organizace Člověk
v tísni, o.p.s. Pedagogové škol se účastnili výzkumného sympozia CEPOL Policejní práce
s rozmanitostí - Globální sousedství v Irsku, spolupracovali s CEPOL a podíleli se na
vytváření osnov kursů pro tuto oblast.
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VPŠ v Brně posílila spolupráci se zástupci DROM, romského střediska, a od podzimu
2010 realizuje nový projekt Ze škol do škol, který reaguje na dlouhodobé preventivní
působení pedagogů škol s cílem zaměřit aktivity do oblasti sekundární prevence mezi
potřebnou a problémovou brněnskou mládež, zejména mezi děti z romské komunity.
4.4. Další centrální úřady
4.4.1. Kancelář prezidenta republiky
I v roce 2010 věnoval prezident republiky a Kancelář prezidenta republiky patřičnou
pozornost otázce postavení národnostních menšin na území České republiky a navázali na
mnohá setkání z předešlých let.
Pravidelnou součástí agendy prezidenta republiky je setkávání se s příslušníky národnostních
menšin při svých domácích cestách – návštěvách krajů i jednotlivých měst a obcí ČR.
Dne 1. února 2010, při návštěvě Ostravska, se prezident setkal s reprezentací polské menšiny
a vedl s nimi na krajském úřadě Moravskoslezského kraje diskusi nad aktuálním stavem vztahů
mezi občany polské menšiny a majoritní společnosti. Dotkli se v této souvislosti problematiky
školství, dvojjazyčných nápisů i spolupráci národnostních menšin a obecních samospráv.
Postavení národnostních menšin v jednotlivých zemích bylo i jedním z diskutovaných témat při
Summitu prezidentů Visegrádské skupiny v Karlových Varech ve dnech 5. a 6. listopadu 2010.
Prezident republiky rovněž přijal dne 15. prosince 2010 na Pražském hradě zástupce
romských sdružení a organizací. Jednalo se o pokračování prezidentských setkání s romskými
iniciativami v uplynulých letech. Tentokráte šlo především o témata sociální. Prezident hodlá
tato témata přednést i na nejbližším setkání s hejtmany.
Představitelé nejrůznějších národnostních menšin jsou pravidelně zváni na oficiální akce,
které pořádá Kancelář prezidenta republiky. Pravidelně se účastní na Pražském hradě oslav
státního svátku dne 28. října. Zváni jsou rovněž na státní večeře a setkání při pracovních
a státních návštěvách hlav států a vrcholných státních představitelů v ČR. Významnou
iniciativu projevují zástupci národnostních menšin i při podávání návrhů na státní
vyznamenání.
Zástupce Kanceláře prezidenta republiky v Radě se pravidelně účastní společenských
a kulturních akcí pořádaných občanskými sdruženími národnostních menšin. Zástupci KPR se
rovněž pravidelně účastní pietního aktu u romského památníku v Letech u Písku.
Ani v roce 2010 neobdrželo Oddělení styku s veřejností Odboru politického KPR podnět či
stížnost, která by poukazovala na problémy, nerovné zacházení či diskriminaci příslušníků
národnostních menšin.
4.4.2. Veřejný ochránce práv
Veřejný ochránce práv je při své činnosti vázán zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci
práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochránci“). Novelizací tohoto předpisu
provedenou antidiskriminačním zákonem došlo k rozšíření působnosti ochránce o naplňování
práva na rovné zacházení.23 V rámci této agendy vystupuje ochránce především jako subjekt
nápomocný oběti diskriminace při domáhání se práva na rovné zacházení ve formě poskytnutí
odborné metodické pomoci. Zveřejňováním zpráv a vydáváním doporučení ochránce působí
rovněž ve prospěch rozvoje laického i odborného vnímání problematiky rovného zacházení. Ve
všech rovinách své činnosti v oblasti rovného zacházení si ochránce udržuje neutrální postavení.
23

Ustanovení § 1 odst. 5 ve spojení s § 21b zákona o ochránci
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Ochrana před diskriminací pramenící především z antidiskriminačního zákona se vztahuje i na
oblast soukromoprávních vztahů, což je oproti tradiční kompetenci ochránce jako činitele
působícího proti pochybením úřadů státní správy nepochybně novum. Neutrální pozice
ochránce v této oblasti nachází svoji zvláštní důležitost. Na veřejného ochránce práv se
v uplynulém roce znovu obraceli příslušníci romské národnostní menšiny, kteří namítali
diskriminaci v různých oblastech života, jako je přístup k bydlení, k zaměstnání, ke vzdělání ad.
Jedním z podnětů, kterými se veřejný ochránce práv zabýval, se týkal učební pomůcky –
školního sešitu, ve kterém bylo při výuce gramatiky použito slov „cikánský“ a „cikánsky“.
Nakladatelství, které učební pomůcky vydalo, argumentovalo tím, že se jedná o slovo spisovné,
nemá citové zabavení, a že v době vytvoření školního materiálu v roce 1993 nikdo nemohl
předpokládat, že by slovu mohl být přičítán hanlivý výraz. Přesto nakladatelství inkriminovaný
materiál upravilo, aby již škodlivé části neobsahoval. V šetřeném případě nevyšla najevo
„důvodnost“ užití pojmu ve školním sešitě. Vzhledem k tomu, že slovo „Cikán“ obsahuje
v současné době negativní konotaci, a protože v daném případě není myslitelný žádný
relevantní důvod užití tohoto označení, došlo k naplnění objektivního znaku obtěžování. Při
absenci důvodu na této skutečnosti nic nemění ani argument, že slovo nebylo užito v hanlivém
kontextu. Tento závěr však nelze za žádných okolností chápat tak, že jakékoliv užití slova
„Cikán“ v literárním či jiném díle lze považovat a priori za obtěžující, a to ani za situace, kdy je
dílo v konkrétním případě užíváno při školní výuce. Naopak vždy je bezpodmínečně nutné dílo
posuzovat v kontextu doby, kdy bylo vytvořeno, nebo z hlediska účelu, proč bylo označení
v díle použito (např. z důvodu demonstrace vývoje označování etnik, z důvodu umělecké
licence – například u historické prózy apod.).
Významné stanovisko veřejného ochránce práv se týkalo podezření na diskriminaci romských
dětí a žáků při jejich zařazování do bývalých zvláštních škol. Ochránce se zabýval otázkou,
zdali lze vyslovit, že dochází k diskriminaci, pokud jsou některé děti či žáci zařazeni do
bývalých zvláštních škol bez toho, že by měli diagnostikováno školským poradenským
zařízením lehké mentální postižení (či obecně zdravotní postižení), a pokud z těch, kteří nemají
diagnózu mentálního postižení a přitom byli zařazeni do speciálního vzdělávání, je přibližně
25% Romů, a dále, pokud tvoří přibližně třetinu dětí a žáků, kterým bylo diagnostikováno
mentální postižení, Romové, zdali lze vyslovit, že dochází k diskriminaci. Ochránce dospěl
k závěru, že nadměrný počet romských dětí, které byly doporučeny školským poradenským
zařízením ke vzdělávání do základní školy praktické bez diagnózy mentálního postižení, je
nepřímo diskriminační. Neexistuje oprávněný rozlišující důvod, kterým by bylo možno
odůvodnit nepřiměřeně vysoké procento romských dětí za těchto okolností doporučených ke
vzdělávání do základní školy praktické. Kromě toho je třeba připomenout, že zařazení ke
vzdělávání do základní školy praktické bez diagnózy mentálního postižení je zásadním
pochybením odpovědného orgánu, a to v případě dětí romských i neromských.
Třetinové zastoupení romských dětí ve skupině dětí s diagnózou mentálního postižení je dle
ochránce diskriminací. Obdobně jako v předchozí otázce nelze než kvalifikovat negativní
dopady rozdílného zacházení vůči romským a neromským dětem, které nejsou odůvodněny
žádným legitimním cílem.
Přetrvávajícím stavem je namítaná diskriminace v přístupu k obecnímu bydlení. Diskriminací
je míněna situace, kdy je s jednou osobou zacházeno méně příznivě v oblasti, ve které je
takové jednání zakázáno (např. bydlení, zaměstnání, zdravotní péče), z důvodu, který je dle
zákona nepřípustný (rasa, etnický původ, pohlaví, zdravotní postižení). Proti takovému
jednání je možno se bránit soudní cestou, která však předpokládá, že dotčená osoba má
důkazy, že s ní bylo zacházeno při podání či projednání žádosti o pronájem obecního bytu
znevýhodňujícím způsobem motivovaným romským původem žadatele o pronájem obecního
bytu. Takovými důkazy je myšlena např. korespondence s obecním úřadem, nahrávka hovoru
s osobou, která se dopouští diskriminačního jednání či výpovědi osob, které byly
diskriminačnímu jednání přítomny.
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5. Dotační programy a další dotace
5.1. Ministerstvo financí
Resort je správcem kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“), která je tvořena příjmy
a výdaji státního rozpočtu, které mají všeobecný charakter, a nepatří tak do okruhu působnosti
určitého správce kapitoly. V roce 2010 nebyly v kapitole VPS rozpočtovány žádné položky,
týkající se podpory aktivit příslušníků národnostních menšin a integrace romské komunity.
5.2. Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury vyhlásilo i pro rok 2010 výběrové dotační řízení.24 V komisi, která
posuzovala projekty zaslané do výběrového řízení v programu Podpora kulturních aktivit
příslušníků národnostních menšin žijících v České republice, měly zastoupení národnostní
menšiny bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká,
slovenská, srbská a ukrajinská.
Obsahem projektů, přihlášených do výběrového řízení k uvedenému programu, byly
umělecké aktivity, kulturně vzdělávací a výchovné aktivity, studium a rozbory národnostní
kultury a lidových tradic, multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání
negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie), ediční
činnost (neperiodické publikace) a dokumentace národnostní kultury.
Do výběrového dotačního řízení se v roce 2010 přihlásilo 59 subjektů s 83 projekty, z nichž
65 projektů získalo státní dotaci. Celková výše finančních prostředků rozdělených v tomto
výběrovém dotačním řízení činila 8 680 000,- Kč, z toho na základě usnesení vlády ČR ze dne
7. dubna 2003 č. 347 poskytlo Ministerstvo kultury na realizaci projektu Světový romský
festival KHAMORO 2010 dotaci ve výši 1 571 000,- Kč. V přehledu jsou uvedeny částky
včetně navýšení a vrácení nevyužitých finančních prostředků (stav k 1. březnu 2011). Celková
částka na program činí 8 539 542,- Kč.
KULTURNÍ AKTIVITY V ROCE 2010 PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
BULHARSKÁ
Ve výběrovém dotačním řízení byla podpořena občanská sdružení Bulharské kulturně osvětové
sdružení v Brně, Pirin a Vazraždane, která se podílela především na zachování bulharské kultury.
CHORVATSKÁ
Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR obdrželo dotaci na 19. Chorvatský kulturní den. Cílem
v Jevišovce konané akce, která je nejvýznamnější aktivitou sdružení, bylo kromě udržování
chorvatské kultury a tradic též posilování chorvatské identity u mladší generace. Nový projekt
Osudy a jazyk Moravských Chorvatů dokumentoval historii, jazyk a kulturu Moravských Chorvatů.
MAĎARSKÁ
Svaz Maďarů žijících v českých zemích vyvíjí již tradičně rozsáhlou kulturní činnost.
Nejvýznamnějším projektem byly bezesporu každoročně pořádané Dny maďarské kultury, konané
v několika městech ČR, na nichž byla prezentována a šířena maďarská kultura v českém prostředí.
NĚMECKÁ
Občanská sdružení se zaměřila v rámci svých projektů především na tradiční lidovou kulturu
24

v souladu s usnesením vlády ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků
národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb.
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německé menšiny na našem území, např. Kulturní sdružení občanů německé národnosti,
Sdružení Němců, regionální skupina Hřebečsko a Svaz Němců-region Chebsko.
Velký kulturní den německé menšiny v České republice patřil opět mezi největší kulturní akce
občanů německé národnosti. Jde o každoroční setkání regionálních svazů, organizované v Praze
Shromážděním Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Mezi oceněnými občanskými
sdruženími byl i Svaz Němců v regionech Liberec, Lužice-severní Čechy, Liberec.
POLSKÁ
Polský kulturně osvětový svaz v ČR (PZKO) každoročně realizuje projekt Kulturně-vzdělávací
aktivity. Cílem bylo pečovat o kulturní a vzdělanostní vyžití polské menšiny, aktivní
prezentace, vědecké zkoumání a publikování s cílem informování nejširší veřejnosti.
Kongres Poláků v ČR je další významné polské sdružení. Projekt Dokumentační centrum
Kongresu Poláků v ČR byl zaměřen na dokumentační a prezentační činnost. Dokumentační
centrum shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty archivní, knižní i muzejní povahy
a poskytuje informace vztahující se k minulosti a současnosti Těšínského Slezska.
Pravidelnou činnost vyvíjely pěvecké sbory občanských sdružení Polské umělecké sdružení
Ars Musica, Polské pěvecké sdružení Collegium Canticorum a Pěvecko-hudební
sdružení/Zrzeszenie Śpiewaczo-Muzyczne z Českého Těšína i Polský pěvecký soubor Hutnik,
působící při Občanském sdružení uměleckých a zájmových aktivit v Třinci. Pravidelné výstavy
polských knih spojené s doprovodnými literárními akcemi pořádá Sdružení přátel polské
knihy v Českém Těšíně. Mezinárodní přehlídku lidových kapel a folklorních souborů opět
organizovalo občanské sdružení Górole, folklorní soubor z Mostů u Jablunkova a Sdružení
polské mládeže v ČR pořádalo Dny studentské kultury a setkání s polskou nezávislou kulturou.
ROMSKÁ
Občanské sdružení Slovo 21 organizovalo Světový romský festival KHAMORO 2010. Festival
patří k nejvýznamnějším projektům romské menšiny. Mezi tradiční festivaly patřila Romská
píseň 2010, organizovaná občanským sdružením Demokratická aliance Romů ČR z Valašského
Meziříčí, 11. Karvinský Romský Festival, který pořádá Sdružení Romů Severní Moravy
v Karviné a též Django Fest - IX. ročník, pořádaný Společenstvím Romů na Moravě, Brno.
RUSÍNSKÁ
Folklorní soubor Skejušan z Chomutova oslavil 20. výročí vzniku a zaměřuje svoji činnost jako
jediný soubor v ČR na udržování a uchovávání lidových tradic a zvyků v rusínském jazyce.
RUSKÁ
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR se v projektu Kulturně-společenská činnost
Ruské tradice v roce 2010 zaměřilo především na přednáškové cykly a besedy. Ruský hudební
salon na Moravě uspořádalo Centrum ruské diaspory v ČR.
ŘECKÁ
Občanské sdružení Asociace řeckých obcí v ČR v rámci projektu Kulturní činnost řecké
menšiny v ČR se zaměřilo na podporu kulturně vzdělávacích a výchovných aktivit, kulturně
osvětové činnosti a na studium národnostní kultury a lidových tradic a její dokumentaci.
Cílem projektu Zachování a rozvoj kultury řecké menšiny v ČR, který předložilo občanské
sdružení Lyceum Řekyň v ČR, Brno, byl rozvoj kultury řecké menšiny na území ČR, péče
o kulturní dědictví, zachování lidových tradic a zabezpečení celoroční činnosti.
SLOVENSKÁ
Slovensko - český klub opět organizoval Česko-slovenské a Slovenské dny kultury v ČR, které
se uskutečnily v různých městech ČR. Dny slovenské kultury pořádala též Slovensko-česká
společnost. Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR věnuje pozornost
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dokumentační činnosti slovenské menšiny a česko-slovenským vztahům v ČR.
Občanské sdružení Limbora, Folklorní sdružení PÚČIK a Folklorní soubor Šarvanci se
dlouhodobě zaměřují na tradice a zvyky slovenského lidu uchované v lidových písních, na
divadelní tvorbu byla zaměřena činnost Černé labutě o. s. a ČeskoSlovenské scény.
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pořádalo Medzinárodný festival
slovenského folklóru Jánošíkov dukát, který se konal tradičně v areálu Valašského muzea
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Nad akcí převzal záštitu ministr kultury.
SRBSKÁ
Srbské sdružení sv. Sáva se zaměřilo na prezentaci srbské kultury formou filmové, výtvarné
a literární tvorby.
UKRAJINSKÁ
Občanské sdružení Ukrajinská iniciativa v České republice opět realizovalo projekt Ukrajinský
klub, jehož cílem bylo zajišťovat celoroční klubový život pro příslušníky ukrajinské menšiny.
Projekt Dny ukrajinské kultury v ČR si kladl i tentokráte za cíl především přibližovat tradice,
současný kulturní, hudební, literární a výtvarný život Ukrajinců žijících v ČR.
Hlavní náplní činnosti Sdružení Ukrajinců a přátel Ukrajiny jsou hudební aktivity. V rámci
sdružení aktivně vystupuje Sbor sv. Vladimíra. Nadále se rozvíjí spolková a osvětová činnost
občanského sdružení.
ŽIDOVSKÁ KULTURA
V programu byl oceněn projekt Týden židovské kultury Holešov – 10. ročník, který předložilo
občanské sdružení OLAM – Společnost Judaica, Holešov.
MULTIETNICKÉ KULTURNÍ AKCE
K pravidelným multietnickým akcím patřily 41. Slezské dny, které v Dolní Lomné opět
pořádala Matice slezská. Občanské sdružení Etnická asociace ETNICA pořádala opět
mezinárodní festival Praha srdce národů. Na multikulturní aktivity v blízkosti českoněmecko-polského trojmezí, připomínající složitou historii našich národů se zaměřilo
Přátelské evropské centrum proti vyhánění, Doubice. Cílem projektu bylo překonat minulost
kulturou a hledět směrem k budoucnosti.
Dotace v roce 2010 po jednotlivých menšinách (v Kč)
bulharská
chorvatská
maďarská
německá
polská
romská
rusínská
ruská
řecká
slovenská
srbská
ukrajinská
ostatní občanská sdružení + multietnické akce
jiné subjekty (mimo občanská sdružení)

227 000
340 000
827447
434 000
1 868 854
1 755 000
35 000
178 000
640 000
1 267 000
58 000
550 000
262 000
141 000
celkem
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8 584 281 Kč

OBLAST MÉDIÍ A AUDIOVIZE
o Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin v roce 2010
Poskytovatelem dotací podle nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky
a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, v programu rozšiřování
a přijímání informací v jazycích příslušníků národnostních menšin či v převážné míře
v jazycích národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti, které
tradičně a dlouhodobě žijí na území ČR, je Ministerstvo kultury, zastoupené odborem médií
a audiovize.
Výběrová dotační komise hodnotila v rámci jednoho výběrového kola 37 projektů, které se
ucházely o podporu ze státního rozpočtu v hodnotě 28 571 000,- Kč.
Tuto rozpočtovanou položku dvakrát zasáhlo vázání rozpočtu. V únoru bylo vázáno 516 000,Kč, toto snížení bylo zohledněno ještě před přiznáním dotací. Další snížení ve výši
4 208 000,- Kč se však dotklo již přiznaných dotací. Proběhlo řízení o odnětí části dotací,
v průměru se jednalo o 15% snížení již přiznaných prostředků. V návaznosti na velmi složité
získávaní peněz na dofinancování jednotlivých projektů, byly ministrem kultury uděleny tři
výjimky, kdy bylo povoleno zvýšení podílu dotací na projektu nad stanovenou hranici 70%.
Původní hodnota dotačního programu:

28 571 000,- Kč

Vázání / snížení:

4 724 000,- Kč

Prostředky dotačního programu:

23 847 000,- Kč

Tato částka byla přiznána a převedena ve prospěch 29 projektů realizovaných v roce 2010.
Dotací bylo podpořeno 29 projektů, z toho čtyři projekty romské a slovenské menšiny, tři
německé, polské a ruské menšiny, dva projekty bulharské a ukrajinské menšiny, po jednom
maďarský, rusínský, řecký, srbský a židovský projekt, tři projekty televizního vysílání (dva
projekty vysílání České televize v polštině a romštině, jeden na pořad o národnostních
menšinách).

BULHARSKÁ MENŠINA
o Roden glas
Vydavatelem časopisu je občanské
sdružení Bulharská kulturně osvětová
organizace v ČR. Během roku bylo
vydáno 5 čísel. Časopis komentoval
společenské a kulturním aktivity bulharské
menšiny. Příjmy z prodeje se pohybují ve
stejné výši jako v minulém roce, projekt je
i nadále dotován z kulturního fondu
sdružení. Jedná se o tiskovinu v rozsahu
24 + 4 strany. Časopis se tradičně těší
oblibě a díky širokému okruh témat
i zavedenou strukturou přitahuje početnou
čtenářskou obec.
25

Roden glas
výše dotace
vydání
cena výtisku

612 200,- Kč
5 čísel
10,- Kč předplatné, 15,- Kč
volný prodej
celkový náklad
1 000 ks/číslo, celkem 5 000 ks
celkové náklady
1 020 541,- Kč
podíl dotace na projektu
R25 do 65 %, skutečnost 60 %
příjmy z prodeje
37 070,- Kč
příjmy (z inzerce, jiné …)
371 000,- Kč dokrylo sdružení
remitenda
0, rozdáno bezplatně
minimálně 300 ks od čísla
prodaný náklad podle prodeje
49,4 %

V číselné části tabulek jsou použity následující zkratky R – rozhodnutí, S skutečnost.
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o Balgari
Realizátorem projektu je sdružení
Vazraždane. V roce 2010 bylo vydáno 5
čísel, z toho jedno dvojčíslo, a příloha,
periodikum má rozsah 28+4 strany a je
tištěno v bulharštině. Pro budoucnost bude
časopis obsahovat i sumář v češtině.
Lehce stoupající
příjmy z prodeje
znamenají, že nové rubriky i nová grafika
přilákaly další čtenáře. Bulharská menšina
tak má další projekt, který mapuje život
této menšiny na území ČR. Elektronická
podoba tiskoviny umožňuje její sledování
na internetu bez ohledu na místo pobytu.

Balgari
výše dotace
Vydání
cena výtisku
celkový náklad
celkové náklady
podíl dotace na projektu
příjmy z prodeje
příjmy (jiné)
remitenda
prodaný náklad podle prodeje

434 900,- Kč
5 čísel (1 dvojčíslo), příloha
30,- Kč, dvojčíslo 60,- Kč
800 ks / číslo, celkem 4 000
(+ 800 příloha) ks
625 222,- Kč
R do 70 %, skutečnost 69,5 %
74 000,- Kč
98 322,- Kč
1 033 ks, 36 660,- Kč
51 %

MAĎARSKÁ MENŠINA
o Prágai Tükor26
Vydavatelem je Svaz Maďarů žijících
Prágai Tükor
657 505,-Kč
v Českých zemích. Jde o kulturně- výše dotace
5x ročně
společenský časopis, který přispívá vydání
cena
výtisku
30,Kč,
předplatné
20,- Kč
k zachování kulturní identity Maďarů
celkový
náklad
1000
ks
/
číslo,
celkem
5
000 ks
žijících v ČR. Časopis o rozsahu cca 120
1 431 146,- Kč
stran na jedno číslo, je tištěn v maďarštině celkové náklady
podíl
dotace
na
projektu
R
do
70 %, S 46 %
a každé číslo obsahuje i krátkou
příjmy
z
prodeje
65 250,- Kč
sumarizaci v češtině. Je velmi dobře
585 084,- Kč
přijímán maďarsky mluvícím etnikem. příjmy (z inzerce, jiné)
remitenda
683 ks , 20 490,- Kč
Stálý okruh čtenářů oceňuje tradiční
prodaný náklad podle příjmů
44 %
rubriky, ale i texty v současné maďarštině.
Pokračuje i spolupráce s Ústavem lingvistiky a ugrofinistiky Univerzity Karlovy v Praze.
Projekt byl podpořen Úřadem vlády Maďarska 340 282,- Kč, Ministerstvem spravedlnosti
Maďarska 222 625,- Kč a sponzorskými dary jednotlivců.
NĚMECKÁ MENŠINA
o Landes-Zeitung27
Vydavatelem novin bylo Shromáždění
Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Noviny vycházejí 2x v měsíci, mají rozsah
12 stran, 8 stran je věnováno politické,
kulturní, vědecké a společenské problematice
Němců žijících v ČR a další 4 strany tvoří
tematické přílohy. Noviny jsou přijímány
velmi dobře a opět se mírně zvýšilo
i předplatné. Z celkového množství 2 000 ks
nákladu je jich 55 zasíláno k jazykové výuce
do škol, 770 kusů regionálním Svazům,
německým centrům, 42 kusů představují
povinné výtisky a zahraniční dosílání.
26
27

Landes-Zeitung
výše dotace
vydání

1 593 950,- Kč
minimálně 24 čísel, S 26
čísel, jedno dvojčíslo
cena výtisku
předplatné 10,50 Kč, ostatní 11,- Kč
celkový náklad
2 000 kusů /číslo, celkem
48 000 ks, S 50 000 ks
celkové náklady
2 606 460,- Kč
podíl dotace na projektu
R do 70 %, S 61,2 %
příjmy z prodeje
377 245,-Kč
příjmy jiné
635 265,-Kč
remitenda
3 900 ks, 42 900,- Kč
prodaný náklad podle příjmů
68,6 %

http://www.pragaitukor.com/archive/pt200805/index.php
http://www.landeszeitung.cz/
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o Eghalånd Bladl
Jedná se o regionální tiskovinu
distribuovanou v rámci německy mluvící
komunity Chebska, ale volně dostupnou
i ostatním zájemcům o rozsahu 6 stran.
Vydavatelem je Svaz Němců-region
Chebsko. Rozesílá se v rámci vlastních sil
sdružení. Příjemci dotace umožnila
zkvalitnit tisk časopisu. Celý náklad je
rozebrán, zůstává jen 10 kusů od čísla jako
archiv pro potřebu sdružení.

Eghalånd Bladl
výše dotace
vydání
cena výtisku
celkový náklad
celkové náklady
podíl dotace na projektu
příjmy z prodeje / předplatné
příjmy z inzerce
remitenda
prodaný náklad podle příjmů

70 000,- Kč
měsíčník / 12 čísel
10,90 Kč
minimálně 280 kusů / číslo,
celkem 3 360 ks
101 482,- Kč
R do 70 %, S 69 %
21 321,- Kč,
10 131,- Kč
není
58 %

○ Malý brněnský zpravodaj
Vydavatelem regionální tiskoviny je
Německý jazykový a kulturní spolek Brno,
občanské sdružení. Projekt byl podpořen
po dvouleté odmlce. Magazín slouží
a napomáhá k šíření informací obyvatelům
o
událostech
v německy
mluvící
komunitě, která v tomto regionu tradičně
žije.

Malý brněnský zpravodaj – Kleiner Brünner Gassenbote
výše dotace
31 990,- Kč
vydání
6 čísel
cena výtisku
11,- Kč
celkový náklad
220 ks/číslo, celkem 1 320 ks
celkové náklady
51 358,- Kč
podíl dotace na projektu
R do 70 %, 62 %
příjmy z prodeje / předplatné
rozesílá se za příspěvky
příjmy z inzerce / jiné
18 010,-Kč
remitenda
není
prodaný náklad podle příjmů
bezplatná distribuce

POLSKÁ MENŠINA
o Głos Ludu28
Vydavatelem novin byl Kongres Poláků
v ČR. Noviny vycházejí 3x týdně. Během
roku vyšlo 148 čísel, v průběhu prvního
pololetí došlo ke grafickým úpravám
a k celkové změně vzhledu jak u papírové,
tak internetové podoby novin. Podíl
dotace na celkových nákladech je ve
srovnání
s ostatními
vydavateli
národnostního tisku velmi příznivý.
Jedinými příjmy, mimo dotaci MK, jsou
příjmy plynoucí z prodeje, předplatného
a inzerce.
V průběhu
roku
došlo
k mírnému nárůstu prodejů. Noviny jsou
pro mnohé čtenáře jediným kontaktem
s živým polským slovem, přispívají tím
k udržování a uchování znalosti polštiny.

28

Głos ludu
výše dotace
vydání
cena výtisku
celkový náklad

5 055 210,- Kč
3x týdně, min. 145 čísel
6,- Kč, sobotní vydání 9,- Kč
min. 4 300ks/číslo a 145 čísel,
celkem 645 000 ks.,
skut. 148 čísel, 658 038 ks
celkové náklady
9 882 654,- Kč
podíl dotace na projektu
R do 65%, skut. 51,2 %
příjmy z prodeje
3 404 892,- Kč
příjmy z inzerce, služby
1 418 963,- Kč
remitenda
87 981 ks, 622 509,- Kč
plat / příjem v redakci
nejsou placeni z dotace
prodaný náklad podle prodeje
74%

http://www.glosludu.cz/
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o Nasza Gazetka
Jedná se o časopis pro děti a mládež, jehož
vydavatelem se stalo v tomto roce občanské
sdružení Silesia, které nahradilo dřívějšího
realizátora projektu, Kongres Poláků v ČR.
V roce 2010 bylo vydáno 20 čísel. Časopis
vychází ve školním roce, tj. od září do
června, v počtu dvou výtisků v měsíci.
Tiskovina je čtena a slouží i jako učební
pomůcka. Cena je stanovena v symbolické
výši, aby si ji mohl dovolit každý, kdo o něj
má zájem.
o Zwrot29
Kulturní měsíčník Zwrot vydával Polský
kulturně osvětový svaz v ČR, jeho obliba
se zvyšuje, ale krácení prostředků koncem
roku se odrazilo na rozsahu. Došlo ke
snížení počtu stran i ke snížení barevnosti.
Začátkem roku 2010 byly zpřístupněny
webové stránky, to znamenalo další posun
při vydávání periodika a došlo i ke
zvýšení zájmu o časopis ze strany mladší
generace čtenářů.

Nasza Gazetka
výše dotace
794 950,- Kč
vydání
20 čísel
cena výtisku
7,- Kč
celkový náklad
1000 ks/číslo, 20 000 ks celkem
celkové náklady
1 588 274,- Kč
podíl dotace na projektu
R do 65 %, skut. 50 %
příjmy z prodeje
109 340,- Kč
příjmy z inzerce/služeb, dary,
683 984,- Kč, z toho reklama
dotace
380 500,- Kč
remitenda
3 720 ks, 26 040,- Kč
prodaný náklad podle prodeje
78 %

Zwrot
výše dotace
vydání
cena výtisku
celkový náklad
celkové náklady
podíl dotace na projektu
příjmy z prodeje
příjmy z inzerce, jiné
remitenda
prodaný náklad prodeje

981 950,-Kč
1x měsíčně
30,- Kč (+ Kč poštovné), prodej
30,- Kč
č.1.-9. 1 700 ks, 10.-12. 1 600
ks/číslo, celkem 20 100 ks
2 369 438,- Kč
R do 65 %, S 41,4 %
475 272,- Kč
536 230,- Kč
420 ks, 12 600,- Kč
78% ( mírně zkresleno o poštovné )

ROMSKÁ MENŠINA
o Kereka-Kruh
Uvedený měsíčník vydávala v roce 2010
Demokratická aliance Romů v ČR, počet
stran 36+8 stran přílohy KEREČKA.
Náklad je 3 000 kusů, 500 kusů
rozesláno bezplatně a remitenda je okolo
580 ks / číslo. Neprodané výtisky jsou
prezentovány při besedách a jiných
akcích pořádaných sdružením. Příspěvky
v titulu byly v jazyce českém a romském.
Časopis sloužil jako pomůcka zejména
v nižších ročnících ZŠ s romskými žáky
a MŠ. Časopis by si zasloužil
i prezentaci na webu, k čemuž sdružení
zatím nepřistoupilo.

29

Kereka-Kruh
výše dotace
vydání
cena výtisku
celkový náklad
celkové náklady
podíl dotace na projektu
příjmy z prodeje
příjmy (inzerce, jiné)
remitenda

1 392 500,- Kč
12 čísel (3 dvojčísla)
12,- Kč, dvojčíslo 20,- Kč
3 000 ks / číslo, celkem 27 000 ks
2 016 306,- Kč
R do 70 %, S 69 %
316 188,- Kč
307 618,- Kč
5 415 ks, 79 748 ,- Kč
po 3 měsících rozdáváno
postupně na akcích o.s. 500
kusů / čísla rozdáno bezplatně
prodaný náklad podle prodeje
79 %

http://www.pzko.cz/index.php/Kontakt-Zwrot/
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o Romano hangos30
Vydavatelem novin Romano hangos je
Romano hangos
výše
dotace
811 220,- Kč
Společenství Romů na Moravě. V roce
20 čísel - 14 x (8 stran), 3x
2010 pokračovalo vydávání novin vydání
dvojčíslo (12 stran)
v plném rozsahu, co do počtu čísel
cena
výtisku
10,Kč,
dvojčíslo 15,- Kč
i nákladu. Občanské sdružení během
celkový
náklad
3
100
ks/číslo,
celkem 52 700 ks
roku avizovalo možnost, že se do
1 158 900,- Kč
projektu zapojí další subjekt, který celkové náklady
podíl
dotace
na
projektu
R
do 70/ S 70 %
v následujícím
období
převezme
příjmy z prodeje
25 315,- Kč
realizaci celého projektu, zatím se tak
příjmy (inzerce, jiné)
322 365,- Kč
nestalo. Redakční práce leží v podstatě
remitenda
Není uveden počet kusů, jen
na šéfredaktorovi, podařilo se dále
průměr 9%
rozšířit
i
kádr
dopisovatelů prodaný náklad podle prodeje
4,4 %
a přispěvatelů. Pro další období je to
příslib pro oslovení a snad i posílení okruhu čtenářů. Většina periodika je distribuována
bezplatně, noviny s časovým odstupem jsou v barevné verzi prezentovány na webu. Bez
podpory nelze tento projekt v žádném případě realizovat, podíl skutečně uhrazených výtisků
tvoří zlomek nákladu.
○ Romano voďi31
Vydavatelem titulu bylo o. s. Romea.
Romano voďi
843 400,- Kč
Tiskovina vychází v rozsahu 28+4 výše dotace
vydání
8
čísel
(4
x dvojčíslo)
strany, i když má tradičně dobrý ohlas,
20,- Kč
podíl
prodaných
časopisů
byl cena výtisku
celkový
náklad
1
500
ks
/
číslo,
celkem
12
000 ks
i v minulosti velmi nízký a stále klesá,
celkové
náklady
1
262
051,Kč
bylo prodáno pouze cca 1 050 kusů.
R do 70 % / S 66,8 %
Sdružení by mělo směřovat větší úsilí podíl dotace na projektu
příjmy
z
prodeje
18 900,- Kč
k prodejnosti časopisu, ale neděje se tak.
příjmy
jiné
399
751,- Kč
Tiskovina je rozesílána v podstatě
remitenda
546 ks, 10 920,- Kč
bezplatně v rámci komunity i mimo ni, do
prodaný náklad podle prodeje
7,9 %
škol, jiným občanským sdružením
a institucím. Časopis je prezentován i na svých webových stránkách občanského sdružení, je tak
dostupný všem uživatelům internetu. Snad by v budoucnu měl časopis mít jen tuto podobu.
o Romano džaniben32
Almanach, vychází dvakrát v roce a má
Romano džaniben
501 175,- Kč
stránkový rozsah kolem 200 stran, výše dotace
2x ročně, 500 kusů
realizuje ho občanské sdružení Romano vydání
160,- Kč
džaniben. Na jeho realizaci se vedle cena výtisku
celkový
náklad
500
ks
číslo,
celkem
1000 ks
členů sdružení podílí i studenti romistiky
celkové
náklady
637
487,Kč
Karlovy univerzity v Praze. Distribuce
podíl dotace na projektu
R do 79 % / S 78,6 %
druhého čísla ještě probíhá.
příjmy
z
prodeje
25 852,- Kč
Tomuto projektu byla udělena výjimka
příjmy
dotace
109
460,- Kč
ministra kultury, podíl dotace na hodnotě
remitenda
277 ks, 44 320,- Kč
projetu mohl dosáhnout až 79 %.
prodaný náklad podle prodeje
16,7 %
Celkový
projekt
je
mimořádný
a ojedinělý co do rozsahu i formy. Jeho odezva u čtenářů je zásadní.
30

http://www.srnm.cz/cz/romanohangos.htm
http://www.romea.cz/index.php?id=aktual
32
http://www.dzaniben.cz/
31
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RUSÍNSKÁ MENŠINA
o Podkarpatská Rus33
Realizátorem projektu je občanské
sdružení Společnost přátel Podkarpatské
Rusi. Byla vydána čtyři čísla, o rozsahu
12-14 stran, nákladem 800 kusů. Jde
o periodikum bezplatně distribuované
v rámci menšiny za příspěvek pro
sdružení, součástí je i příloha
v rusínském jazyce. Projekt má menší
rozsah, ale je obohacením spektra
v rámci národností žijících na území ČR.
Upozorňuje na tradice a zvyky této
národnostní menšiny, která našla na
území České republiky nový domov.

Podkarpatská Rus
výše dotace
90 000,- Kč
vydání
4x ročně
cena výtisku
bez ceny
celkový náklad
R 800 ks/číslo, celkem 3 200 ks
celkové náklady
128 927,- Kč
podíl dotace na projektu
R do 70 %, S 69,8 %
příjmy z prodeje
distribuce za příspěvky */
příjmy – příspěvky*
38 900,- Kč
remitenda
celý náklad bezplatně distribuován
průměrná měsíční mzda
Honoráře 4 500,-Kč / číslo,
participuje 5-7 lidí
redaktorů
prodaný náklad podle prodeje
0

RUSKÁ MENŠINA
o Afiša
Vydavatelem je Sdružení krajanů
a přátel Ruské tradice. Bylo vydáno šest
čísel. Časopis je distribuován nejen
společně
s Ruským
slovem,
ale
i samostatně, a tím si hledá další
zájemce. Informuje nejen o kulturních
a společenských akcích v rámci ruské
menšiny, ale i o ruských umělcích
vystupujících v ČR. Periodikum je dobře
přijímáno a získává si širší okruh
čtenářů, i když příjmy z prodeje nejsou
vysoké. Jsou dokryty z prostředků
sdružení.

Afiša
výše dotace
vydání
cena výtisku
celkový náklad
celkové náklady
podíl dotace na projektu
příjmy z prodeje
příjmy (příspěvky a vlastní
prostředky)
remitenda
prodaný náklad podle prodeje*
všechny příjmy

414 000,- Kč
6x ročně
35,- Kč
minimálně 1 000 ks/číslo,
celkem 6 000 ks
598 756,- Kč
R do 70 %, skutečnost 69,1 %
12 348,- Kč
172 408,- Kč
neprodané výtisky rozdány
6%

o Artěk34
Artěk
Vydavatelem je občanské sdružení
výše
dotace
476 200,- Kč
Spolek rusky mluvících studentů a jejich
6x ročně
příznivců Artěk. Projekt má svůj okruh vydání
60,- Kč
čtenářů mezi rusky mluvící komunitou, cena výtisku
celkový
náklad
R
minimálně
1500
ks/číslo,
zejména mladší. Tomu odpovídá
celkem 9 000 ks
i obsahová náplň periodika. Stránkový
792 005,- Kč
rozsah se ustálil na 32+4 stranách. celkové náklady
podíl
dotace
na
projektu
R
do
70
%,
skutečnost
60 %
Projekt je bezesporu obohacením rusky
příjmy z prodeje
1 500,- Kč
mluvících periodik. Koncem roku došlo
příjmy (jiné, z inzerce a služeb)
80 300,- Kč
k obměně redakčního týmu, což by mělo
remitenda
neuvádí se, neprodané
vést ke zklidnění práce a dodržování
výtisky rozdány
dohodnutých postupů a je příslibem do prodaný náklad podle prodeje
nepočítáno
dalšího
období.
Podíl
skutečně
prodaných výtisků je téměř nulový. Časopis je distribuován zejména na VŠ a do obchodů
s ruskou klientelou. Náklady dokrývá sdružení z darů.
33
34

http://www.podkarpatskarus.cz/noviny.htm
http://www.artek.cz/
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o Russkoje slovo35
Vydavatelem je Sdružení krajanů
Ruské slovo
výše
dotace
1 266 700,- Kč
a přátel Ruské tradice, občanské
12 čísel (2 dvojčísla )
sdružení s celostátní působností v České vydání
50,- Kč
republice, které se věnuje rozvíjení cena výtisku
celkový
náklad
R
1
500
ks/číslo,
celkem
15
000 ks
kulturních a společenských tradic
celkové
náklady
1
950
757,Kč
spolkové činnosti v oblasti kultury, vědy
R do 70 % / skutečnost 65 %
a vzdělávání, navíc pomáhá i nové podíl dotace na projektu
příjmy
z
prodeje
22 489,- Kč
generaci krajanům z Ruska adaptovat se
příjmy
(jiné,
z
inzerce,
…)
661
568,- Kč
v prostředí ČR. Časopis vycházel
remitenda
neuvádí se, vše je rozdáno
v celobarevné verzi, má 32+4 stran,
na akcích sdružení
dvojčísla 48+4 stran. Stálí redaktoři jsou prodaný náklad podle prodeje*
3%
placeni paušálem a dále za jednotlivé všechny příjmy
příspěvky formou honorářů, obdobně
jako jiní přispěvatelé. Přímý prodej je velmi nízký, projekt je financován z inzerce a dalších
prostředků sdružení.
ŘECKÁ MENŠINA
o Kalimera36
Vydavatelem periodika byla Řecká obec
Praha.
Tiskovina
je
bezplatně
distribuována členům obce a je
rozesílána i jiným řeckým obcím na
území ČR. Proto není uváděn ani příjem
z prodeje, ani remitenda. V roce 2010
bylo vydáno 6 čísel, první obsahovalo
i vloženou přílohu pro děti, rozsah
v průměru 32 stran. Podle ohlasů čtenářů
je časopis čten a velmi dobře hodnocen.
Slouží potřebám nejen pražské obce, ale
celé řecké komunity.

Kalimera
výše dotace
229 700,- Kč
vydání
6x ročně
cena výtisku
bezplatný
celkový náklad
1000 ks / číslo, celkem 6000 ks
celkové náklady
396 180,- Kč
podíl dotace na projektu
R do 70 %, S 56 %
příjmy z prodeje
bezplatná distribuce
příjmy (z inzerce, ostatní)
166 480,- Kč
remitenda
0
průměrná měsíční mzda /
grafika a předtisková příprava
honoráře
15 000,- Kč/číslo
prodaný náklad podle příjmů
nelze vyčíslit

SLOVENSKÁ MENŠINA
o Slovenské Korene
Dvouměsíčník vydávala Obec Slovákov
Praze. Tento projekt byl v roce 2010
podpořen nově, ale i tak si časopis
pozvolna nachází své místo mezi
periodiky vydávanými v rámci slovenské
menšiny žijící v ČR. Z dotace byla
hrazena výroba 5 čísel, jedno celé bylo
v režii sdružení. Projekt byl podpořen i ze
Slovenska, ÚSŽZ,37 částkou 5 000,- €.
Projektu byla poskytnuta výjimka
ministra kultury na vyšší podíl dotace, ale

Korene
výše dotace
vydání
cena výtisku
celkový náklad

884 200,- Kč
6x, z dotace 5x dvouměsíčník
S předplatné 25,- Kč, ostatní 30,-Kč
minimálně 2 500 ks / číslo,
15 000 ks celkem
celkové náklady
1 306 368,-Kč
podíl dotace na projektu
R do 73 %, S 68 %
příjmy z prodeje
20 550,- Kč
příjmy jiné (inzerce)
324 865,- Kč
remitenda
většina distribuována bezplatně
prodaný náklad podle příjmů
nepočítáno

35

http://www.ruslo.cz/magazine/
http://www.ropraha.eu/index.php?section=kalimera
37
Úřad pro Slováky žijící v zahraničí.
36
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zůstala nevyužita. Velká část nákladu byla rozesílána jako signální výtisky bezplatně a následně
rozdávána na akcích menšiny. Časopisy byly k dispozici v DNM, na velvyslanectví a ve
Slovenském institutu. Pro budoucnost lze očekávat, že kmenoví odběratelé budou v rámci
předplatného realizovat větší část nákladu.
○ Listy 201038
Vydavatelem měsíčníku bylo o.s. Klub
Listy 2010
1 776 100,- Kč
slovenské kultury v České republice. výše dotace
9 x , (3 dvojčísla)
Časopis je součástí bohatého spektra vydání
20,- Kč, dvojčíslo 38,- Kč
časopisů, které jsou vydávány v rámci cena výtisku
celkový
náklad
2
500
ks číslo / celkem 22 500 ks
slovenské menšiny a je dobře přijímán
2 708 758,- Kč
a má stabilní počet abonentů, distribuce celkové náklady
podíl
dotace
na
projektu
R
70
%, S 65,6 %
se pohybuje na 1900 kusech. Nedílnou
příjmy
z
prodeje
časopis
distribuován
za příspěvky
součástí jsou i přílohy – Studentské listy,
720 000,- Kč
Oříšek a Klubové listy. Ve vydávání příjmy z projektu - reklama, inzerce
remitenda
uvedena v %,(2,5%) 14 625,- Kč
tiskoviny se projevil časový skluz
prodaný náklad podle příjmů
nelze vypočítat
způsobený reorganizací redakce. Tento
projekt by měl být v příštím roce realizován jiným vydavatelem, ale sdružení se bude na
projektu podílet dál. Jeho členové jsou stálí dopisovatelé a na přímé realizaci se budou podílet
i v roce 2011. Projekt byl podpořen ze Slovenska, ÚSŽZ ve výši 10 000,- EUR.
o Slovenské dotyky39
Měsíčník vydával Slovensko-český klub v
Slovenské dotyky
1 564 200,- Kč
ČR. Charakter časopisu se nemění, byl výše dotace
vydání
9x
(3
dvojčíslo),
S
9x, 2x dvojčíslo
i v roce 2010 zaměřen nejen na členy
18,- Kč, předplatné 10,- Kč
slovenské komunity v ČR, ale i na cena výtisku
celkový
náklad
8000
ks/číslo, celkem 72 000 ks
českou veřejnost. Časopis vyšel 9x,
celkové
náklady
,- Kč
z toho byla vydána 2 dvojčísla. Je dobře
R do 50 %, S 44 %
přijímán a má nejvyšší náklad mezi podíl dotace na projektu
příjmy
z
prodeje
očištěno
o
50%
rabat 587 784,- Kč
slovenskými
periodiky.
Smluvní
příjmy
z
inzerce,
propagace
176 000,- Kč
distribucí, za paušál 50%, je v podstatě
remitenda
1 100 ks, 19 800,- Kč
realizováno 96% nákladu. Projekt byl
prodaný náklad podle příjmů
45 %
podpořen ve výši 247 100,- Kč ÚSŽZ,
zbývající část dokrylo sdružení z vlastních zdrojů.
o Džavotanie40
V rámci projektu, jehož realizátorem je
občanské sdružení BONA FIDE, byla
podpořena
výroba
10
programů
(premiér) ve slovenštině, které byly
odvysílány Českým rozhlasem, na stanici
Leonardo, včetně 24 repríz. Ohlasy byly
velmi pozitivní. Občanskému sdružení se
nepodařilo získat další prostředky
z grantů, zbytek dokrylo z vlastních
zdrojů.

Zrkadlenie / Zrcadlení
výše dotace
účelové určení

vysíláno
celkové náklady
podíl dotace na projektu
průměrná měsíční mzda redaktorů

38

63 000,- Kč
Měsíční relace ve
slovenštině po 60 min/
výroba S 10 relací, 24
repríz
Český rozhlas, stanice
Leonardo
115 000,- Kč
R do 55 %, S 54,8 %
honoráře

http://www.klubsk.net/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=14
http://www.czsk.net/dotyky/archiv.html
40
http://www.rozhlas.cz/leonardo/veda/_zprava/688467
39
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SRBSKÁ MENŠINA
o Srpska reč41
Vydavatelem periodika bylo občanské
sdružení Srbské sdružení Sv. Sáva. Jde
o jediný projekt podporovaný v rámci
srbské menšiny. Stránkový rozsah 28
stran, dvojčíslo 52 strany. Časopis pro
děti Konvalinka je přikládána k časopisu,
ale je prodejný i samostatně, to zvyšuje
i částku získanou prodejem v rámci
projektu.
V časopise se snížil počet přejímaných
článků a postupně se daří do jeho
realizace
zapojit
širší
kolektiv
spolutvůrců.

Srpska reč
544 200,- Kč

výše dotace
vydání
cena výtisku
celkový náklad
celkové náklady
podíl dotace na projektu
příjmy z prodeje
příjmy (dary)
remitenda
prodaný náklad podle příjmů

6 čísel, z toho 1 dvojčíslo
Srbské slovo (SS), Konvalinka (K)
předplatné 300,- za rok,
35 ,- Kč, Konvalinka 30,- Kč
SS i K každé 800 ks / číslo,
celkem 4 000 ks
778 377,- Kč
R do 70 %, skutečnost 70 %
155 395,- Kč
78 500,- Kč
SS 1 050 ks, 36 750,- Kč,
K 1 020 ks, 30 600,- Kč
60 %

UKRAJINSKÁ MENŠINA
o Porohy42
Vydavatelem časopisu je občanské
Porohy
549 300,- Kč,
sdružení Ukrajinská iniciativa v ČR. výše dotace
R 6 čísel (jedno dvojčíslo),
Časopis je určen zejména čtenářům vydání
jedna vložená příloha
v produktivním věku, kteří aktivně
cena
výtisku
20,- Kč
vstupují do života ukrajinské diaspory
celkový
náklad
R/S
1000
ks
číslo,
celkem
6 000
v ČR. Časopis má pravidelné rubriky,
ks
+
1000
ks
které
zahrnují
kulturně-historické,
840 700,- Kč
politicko-analytické, sociálně-migrační celkové náklady
podíl dotace na projektu
R do 70%, S 70 %
okruhy, které jsou pro členy menšiny zde
příjmy z prodeje
58 000,- Kč
žijící a pracující důležité.
příjmy (z inzerce, jiné)
233 400,- Kč
Redakční tým je odměňován zejména remitenda
600 ks, 12 000,- Kč
formou dohod, jeden pracovník je prodaný náklad podle prodeje
37 %
zaměstnáván formou pracovního poměru.
Vedle prodeje byly prostředky do projektu získány pomocí inzercí a darů. V příštím roce uvažuje
sdružení o změně formátu, chtěl by projekt realizovat jako noviny s periodicitou 14 dnů.
o Ukrajinský žurnál43
Tento projekt je realizován občanským
sdružením RUTA již pátý rok. Má
stabilní čtenáře, ale je čten i příslušníky
ukrajinské národnostní menšiny, kteří
pobývají přechodně na území ČR.
Náklad v porovnání s rokem 2009 stoupl
o 200 až 500 kusů. Zvýšila se
i prodejnost tiskoviny. Neprodané kusy
jsou po 3 měsících distribuovány
bezplatně, stejně jako dalších 100 kusů.

Ukrajinský žurnál
výše dotace
vydání
cena výtisku
celkový náklad
celkové náklady
podíl dotace na projektu
příjmy z prodeje
příjmy (z inzerce, jiné)
remitenda
prodaný náklad podle prodeje

41

http://sv-sava.cz/casopis-srpska-rec
http://www.ukrajinci.cz/porohy
43
http://www.uz.harazd.net/
44
remitenda počítána bez 3 čísel, zatím není uzavřena distribuce.
42
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1 091 600,- Kč
R 9 čísel (tři dvojčísla)
30,- Kč
R 1000 ks/ číslo, S 1200 ks,
a 1 500 ks celkem 13 500 ks
1 573 431,- Kč
R do 72 %, S 70 %
256 260,- Kč
225 174,- Kč
845 ks 25 350,- Kč44
63 %

ŽIDOVSKÁ MENŠINA
o Maskil45
Vydavatelem titulu bylo občanské
sdružení Bejt Simcha. Jde o kulturní
měsíčník, rozsah v průměru 24 stran,
který je distribuován zdarma do všech
židovských obcí a dalším organizacím
v České republice. Koncem roku došlo
ke snížení nákladu v důsledku nižší
dotace. Projekt je dále financován ze
sponzorských darů jednotlivců, nadací
a fondů v celkové hodnotě 234 537,-Kč.

Maskil
výše dotace
vydání
cena výtisku
celkový náklad
celkové náklady
podíl dotace na projektu
příjmy z prodeje, inzerce
příjmy jiné
remitenda
prodaný náklad podle příjmů

382 850,- Kč
12 čísel, 10 běžných, 1 dvojčíslo
zdarma v komunitě, platby v
knihkupectví
800 ks číslo/2 čísla 600 ks,
celkem 8 400 ks
639 667,- Kč
R do 70 %, S 60 %
7 280,- Kč
249 537,- Kč
710 ks
nelze vyčíslit

MEDIÁLNÍ PROJEKTY V ČESKÉ TELEVIZI
o Vysílání v polském jazyce
Realizátorem projektu byla Česká
Vysílání v polském jazyce
332 000,- Kč
televize, televizní studio Ostrava. Jedná Výše dotace
Vysílání
Zpravodajství
v
polském
jazyce
se o zpravodajství v rámci regionálního
762 487,- Kč
zpravodajského bloku, jde o naplnění Celkové náklady
R do 55 %, S 43,5 %
principu rovného přístupu ke kulturním Podíl dotace na projektu
službám. Vysílání je rozděleno do dvou bloků, společensko-kulturního a ekonomického.
Hovoří se v nich o problematikách regionu. Bylo celkem vyrobeno 33 relací, které jsou
vysílány v týdenním cyklu.
o Vysílání v romském jazyce
Vysílání v romském jazyce
Realizátorem projektu byla Česká
Výše
dotace
332 000,- Kč
televize, televizní studio Ostrava.
Zpravodajství v romském jazyce
V červnu začala příprava, včetně Vysílání
Celkové
náklady
636 135,- Kč
stanovení koncepce a přípravy budoucích
Podíl
dotace
na
projektu
R
do
55
%, S 52 %
romských novinářů. Samotné vysílání
bylo zahájeno v září. Pořad s názvem Romaňi Luma – Romský svět byl vysílán každou neděli
v rámci pořadu Zajímavosti v regionu a má i svou vlastní stránku v rámci sekce nových médií
České televize, iVysílání. Pořad, původně koncipovaný jako pětiminutový, byl pro zájem
diváků rozšířen na stopáž 7-8 minut. Projekt přispívá k větší informovanosti a tím, snad
i k minimalizaci nepřátelských nálad a posílení vzájemné tolerance všech obyvatel regionu.

o Evropský manuál
Evropský manuál
Realizátorem projektu bylo sdružení Ano
70 000
pro Evropu. Byla podpořena výroba Výše dotace
Vysílání
Jak
se
u
nás
žije
menšinám
a
cizincům
–
3/2010
dvou pořadů věnovaných národnostním
Národnostní
menšiny
a
cizinci
–
33/2010
menšinám. Pořady, včetně repríz, byly
Celkové náklady
276 042,- Kč
vysílány na ČT 2.
Podíl dotace na projektu
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R do 55 %, S 25 %

Vedle projektů v rámci výše uvedeného programu jsou v rámci grantového programu pro
oblast audiovize a masmédií podporovány rovněž některé projekty s prvkem podpory
kulturních aktivit národnostních menšin (viz příloha 6).
Vedle již výše jmenovaných programů poskytlo Ministerstvo kultury státní dotace na aktivity
příslušníků národnostních menšin také jako součást dotačního programu Samostatného oddělení
literatury a knihoven. Samostatné oddělení literatury a knihoven každoročně vyhlašuje
výběrové dotační řízení Knihovna 21. století, určené knihovnám evidovaným dle knihovního
zákona (zákon č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jedním z okruhů je podpora
práce s národnostními menšinami a integrace cizinců. Finanční prostředky jsou žadatelům (tzn.
knihovnám evidovaným dle výše zmíněného zákona) poskytovány na realizaci besed a výstav
s cílem poznávání jiných kultur a na nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny. Dotace
jsou poskytovány v návaznosti na § 10, bod d) nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se
stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven (viz příloha 4).
Odbor církví pro rok 2010 vyhlásil konkurs na podporu významných kulturních aktivit církví
a náboženských společností a konkurs na podporu rozvoje náboženských a kulturně –
náboženských aktivit občanských sdružení, které se především zaměřují na činnost zvyšující
informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví
a náboženských společností. Dotace nejsou tedy poskytovány primárně na aktivity
národnostních menšin. V roce 2010 byly podpořeny i akce, které se národnostních menšin
a podpory židovské kultury týkají. Přehled projektů je uveden rovněž v příloze 4.
V rámci výběrových dotačních řízení Samostatného oddělení umění nejsou dotace
poskytovány na národnostním principu, ale jsou podmíněny splněním předepsaných kritérií.
Každoročně jsou dotace poskytovány i na multietnické akce, jejichž cílem je podporovat
kulturní dialog a vzájemné znalosti odlišných kultur. Jednalo se např. o Mezinárodní
multikulturní festival Colour Meeting; Litoměřický kořen 2010; Mezinárodní hudební festival
Etno Brno 2010; Boskovice 2010 – festival pro židovskou čtvrť, hudební část; Folkworld
Music Festival Folkové prázdniny 2010, Náměšť nad Oslavou.
5.3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
o Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy
Resort vyhlašuje program v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků
národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů, na tvorbu vzdělávacích programů
a výukových materiálů v oblasti národnostně menšinového vzdělávání směřující k poznávání
historie a kultury jiných národů, k výchově k demokratickému občanství, k vzájemné
toleranci, k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, xenofobie a antisemitismu.
V roce 2010 byly přijaty 104 žádosti, podpořeno bylo 75 projektů v celkové výši 17 700 731,Kč (přehled projektů – viz příloha 7). Tematické zaměření programu:
Modul A - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin
- Jazykové vzdělávání dětí a mládeže, příslušníků národnostních menšin, v jazycích
národnostních menšin.
- Vzdělávací aktivity pro děti a mládež, příslušníky národnostních menšin, včetně např.
vydávání publikací pro vzdělávání dětí a žáků v menšinových jazycích, jako součást
širšího projektu zaměřeného na vzdělávání.
Modul B - podpora multikulturní výchovy
- Vzdělávací aktivity pro děti a mládež, příslušníky národnostních menšin, jako součást
širšího projektu zaměřeného na vzdělávání.
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-

-

Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti a mládež a pro
pedagogické pracovníky, které směřují k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti,
rasismu, antisemitismu, včetně integračních a multikulturních projektů.
Kvantitativní a kvalitativní výzkumy a analýzy zaměřené na oblast vzdělávání dětí a mládeže
z národnostních menšin a etnik žijících v ČR a na multikulturní výchovu dětí a mládeže.

○ Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání
dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním
Usnesením 15. porady vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 14. dubna
2009 byl vyhlášen nový rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní
vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010. Finanční
prostředky poskytnuté v tomto programu byly využity právnickou osobou vykonávající
činnost školy k odměnění pedagogických pracovníků dosahujících dlouhodobě kvalitních
výsledků pedagogické práce v oblasti inkluzívního vzdělávání dětí a žáků se sociálním
znevýhodněním, a to bez ohledu na počet let pedagogické praxe. V rámci tohoto rozvojového
programu mohly žádat o dotaci MŠ vzdělávající více jak 10% sociálně znevýhodněných dětí
a ZŠ vzdělávající podle RVP ZV nebo vzdělávacího programu základní nebo obecná škola
(vyjma přílohy k RVP ZV pro lehce mentálně postižené) a mající více jak 40% sociálně
znevýhodněných žáků a žákyň, které zároveň prokazatelně realizují nepřetržitě alespoň
v uplynulých třech letech podpůrná opatření pro sociálně znevýhodněné žáky. V roce 2010
byly podpořeny školy v celkové výši 39 991 000,- Kč.
○ Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
Funkce asistenta pedagoga je systémově zařazeným „vyrovnávacím opatřením“, jehož cílem
je poskytnout v případě potřeby dětem, žákům a studentům se sociálním znevýhodněním či
pocházejících z odlišného sociálního a kulturního prostředí účinnou a efektivní pomoc
zaměřenou na zvýšení jejich školní úspěšnosti „v hlavním vzdělávacím proudu“.
Ministerstvo od roku 2006 vypisuje rozvojový program, na nějž byly v roce 2010 vyčleněny
finanční prostředky ve výši 75 mil Kč. Jeho cílem je pomoci krajům financovat náklady na
platy asistentů pedagoga. V roce 2010 ministerstvo finančně podpořilo cca 440 asistentů ve
školách zřizovaných kraji, obcemi, ve školách soukromých i církevních. V rámci uvedeného
rozvojového programu bylo tímto programem pokryto 75,8 % požadavků škol
(prostřednictvím krajských úřadů). Přidělené finanční prostředky nemohou pokrýt požadavky
škol v plné výši, jsou však výraznou pomocí resortu k financování činnosti asistenta pedagoga
pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. Primárním zdrojem financování těchto
nákladů škol zřízených krajem nebo obcí je vlastní rozpočet kraje.46
○ Podpora projektů zaměřených na sociálně znevýhodněné a příslušníky národnostních
menšin v rámci dotačních programů a studia na VŠ
Při zabezpečování podpory studia příslušníků národnostních menšin a příslušníků romské
komunity v akreditovaných studijních programech na VŠ je uplatňován princip nepřímé podpory
a postupuje se podle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, tzn., že
dotace v oblasti podpory projektů příslušníků národnostních menšin a podpory integrace
příslušníků romské komunity jsou poskytovány právnickým osobám (tj. VŠ).
Pro výši dotací je rozhodný dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké nebo další tvůrčí činnosti VŠ a jeho každoroční aktualizace, typ a finanční
náročnost akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, počet
46
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studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo
další tvůrčí činnosti a její náročnost.
Veřejné VŠ mohou žádat o poskytnutí dotace mj. formou projektů předložených v rámci
rozvojových programů vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Každá
veřejná VŠ může předložením projektu v rámci konkrétního rozvojového programu
ministerstvo požádat o dotaci ze státního rozpočtu na řadu aktivit, které ulehčí studium
studentům ze znevýhodněných sociálních skupin (a to včetně studentů z řad příslušníků
národnostních menšin a studentů hlásících se k romské národnosti), tj. požádat např.:
-

o dotaci na pořízení učebnic, studijní literatury, učebních pomůcek pro své knihovny (a tyto
pak půjčovat přednostně sociálně znevýhodněným studentům, kteří si je nemohou pořídit);

-

o dotaci na posílení stipendií, přiznávaných VŠ v souladu se stipendijním řádem v případě
tíživé sociální situace (jednorázově i opakovaně);

-

o dotaci na studijní, sociální, psychologické aj. poradenství těmto studentům;

-

o dotaci na ochranné pomůcky, zakoupené pro VŠ a zapůjčované těmto studentům.

Finanční dotace pro VŠ na podporu sociálně znevýhodněných studentů podporuje motivaci
VŠ k pomoci překonávání těch překážek ve studiu, které jsou pro studenty romské národnosti
a pro studenty z řad příslušníků ostatních národnostních menšin specifické. Rozsah těchto
dotovaných aktivit závisí na aktuálně disponibilních finančních prostředcích. Projekty jsou do
velké míry zaměřeny i na cizince.
5.4. Ministerstvo vnitra
○ Strategie prevence kriminality
V rámci Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 (schválena usnesením vlády
č. 1150/2007) byl rozdělen systém prevence kriminality na tři úrovně: republikovou, krajskou
a městskou. V rámci krajské a městské úrovně pokračovala realizace programů prevence
kriminality, které vycházejí z koncepcí prevence kriminality krajů47 a koncepcí prevence
kriminality měst48 na léta 2009 až 2011. Mezi prioritami krajských a městských koncepcí se
objevuje prevence rasismu a xenofobie, podpora sociálně handicapovaných komunit
a začleňování osob prostorově i sociálně vyloučených i boj proti extremismu. Programy
prevence kriminality jsou tvořeny dílčími, konkrétními projekty prevence kriminality. V roce
2010 bylo podpořeno celkem 8 projektů z oblasti sociální prevence, které byly dotovány
částkou 680 750 Kč. Podmínkou podpoření projektu je finanční spoluúčast obce a aktivní
participace cílové skupiny na realizaci projektů.
Pokračoval projekt Program prevence kriminality a extremismu - Úsvit, který je
významnou aktivitou Ministerstva vnitra v oblasti zvyšování bezpečí v sociálně
vyloučených lokalitách a má i své opodstatnění ve snížení vlivu extremistického
populismu na českou veřejnost a tím i na podporu extrémistických stran a hnutí.
V rámci programu jsou podporovány sociální aktivity a situační opatření, která
zlepšují situaci nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale i v lokalitách, kde spolu
žijí tzv. bezproblémoví obyvatelé měst s těmi, kteří jsou označováni jako společensky
nepřizpůsobiví. Mezi nimi převažují zástupci národnostní menšiny Rómů, na které je
program zaměřen. Program Úsvit je realizován na základě dlouholetých zkušeností
Ministerstva vnitra s Programem prevence kriminality na místní úrovni, se kterým má
mnoho společných prvků.
47

Koncepci zpracovalo všech 13 krajů a Hl. m. Praha.
Koncepci zpracovala a do městské úrovně prevence kriminality do roku 2011 jsou zařazena města s počtem
obyvatel převyšujícím 25 tisíc. Jedná se o 45 měst.
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Pilotně byl program odzkoušen v roce 2009 v Mostě (v lokalitě Chanov) a v roce 2010 byl
rozšířen do dalších sociálně vyloučených lokalit měst Most, Litvínov, Děčín, Obrnice, Trmice,
Kladno, Ostrava, Karviná, Havířov a Orlová. V rámci programu bylo podpořeno 40 dílčích
projektů částkou 9 235 000 Kč. Po ročním hodnocení programu lze uvést následující efekty:
- zlepšení bezpečnosti a veřejného pořádku v sociálně vyloučené lokalitě,
- snížení sociálně nežádoucích jevů, včetně kriminality zejména dětí a mladistvých,
- zaangažování osob ze sociálně vyloučeného prostředí na řešení situace v rámci
komunity/lokality,
- rozšíření sociálních aktivit a nových / alternativních forem vzdělávání.
Odbor efektivní veřejné správy Ministerstva vnitra na základě zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků registruje v dané problematice 9 vzdělávacích
programů průběžného vzdělávání úředníků veřejné správy a vedoucích úředníků. (Jedná se
o programy: Specifika romských klientů ohrožených sociálním vyloučením; Obec a romská
problematika; Romská problematika v územních samosprávných celcích; Prohlubování
odborných kompetencí krajských koordinátorů pro romské záležitosti; Východiska k řešení
problémů vzájemného soužití Romů a majoritní společnosti).
Ministerstvo vnitra vyhlásilo v únoru t.r. 7. kolo dětské soutěže Svět očima dětí. Tento projekt je
tradičně zaměřen na prevenci a vzdělávání dětí ve věkové kategorii 5 až 16 let (především ze
ZŠ, MŠ a dětských domovů, specializovaných škol, zájmových kroužků nebo jednotlivců).
Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování
informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Témata, která byla pro
tento rok vyhlášena, se týkala aktuálních společenských problémů - 1. stupeň: Svět kolem nás
aneb tolerance k druhým. Toto téma se dotýkalo soužití s cizinci, tolerance k menšinám, které
se vyskytují na území České republiky, a děti s nimi přicházejí do kontaktu. Do soutěže děti
posílaly svá díla v kategoriích výtvarné, literární, audiovizuální, trojrozměrné a ve výpočetní.49
Kancelář projektů a evropských fondů Policejního prezidia ČR připravuje s odbornými
gestory níže uvedené vzdělávací projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v letech 2011 - 2014:
-

úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR ve spolupráci s kanceláří
projektů a evropských fondů Policejního prezidia ČR připravuje vzdělávací projekt
Zkvalitnění a zefektivnění činnosti Policie ČR v oblasti práce s menšinami, kde hlavními
cílovými skupinami projektu jsou styční důstojníci pro menšiny, členové jejich pracovních
skupin a koordinátoři krajských úřadů. Hlavním cílem projektu je dosažení pozitivní změny v
kvalitě činnosti Policie ČR ve vztahu k menšinám, a to zejména prostřednictvím realizace
vzdělávacích seminářů zaměřených na prohloubení znalostí o vybraných aspektech různých
sociálních, kulturních, etnických, rasových a náboženských rámců ovlivňujících život menšin
a o základních principech komplexního řešení sociálního vyloučení.

-

odbor řízení lidských zdrojů Policejního prezidia České republiky ve spolupráci
s kanceláří projektů a evropských fondů Policejního prezidia ČR připravuje projekt
Supervizní rozvoj a další psychologické vzdělávání v Policii ČR v oblasti práce
s osobami ohroženými sociálním vyloučením, který je zaměřen na zefektivnění
práce Policie ČR při práci s osobami a skupinami osob ohroženými sociálním
vyloučením, případně sociálně vyloučenými, a to prostřednictvím zavedení policejní
intervize (resp. interní supervize) poskytované pracovníkům Policie ČR a vzděláváním
v psychologické asistenci poskytované při výkonu policejních činností, při kterých
dochází ke kontaktu s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Hlavními cílovými
skupinami jsou policejní psychologové, vedoucí pracovníci a policisté, kteří se běžně
dostávají do kontaktu s veřejností.

49
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V rámci projektu Policie pro všechny Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově obdržela roce 2010 od resortu školství, mládeže a tělovýchovy
dotaci ve výši 1 570 tis. Kč pro potřeby vyhledávání žáků 9. tříd ZŠ z národnostních menšin potenciálních uchazečů o maturitní obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.
Pro školní rok 2009/2010 se do prvního ročníku podařilo získat 16 žáků cílové skupiny.
Cílem projektu je studium žáků v multikulturním prostředí školy, seznámení s kulturou
menšin a etnik vzájemná pomoc žáků při studiu a navazování osobních vztahů. Po
absolvování SPS MV v Holešově mohou absolventi nastoupit do služebního poměru k Policii
ČR. Projekt tak přispívá ke zvýšení začlenění menšin do majoritní společnosti.
Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze distribuovala materiály projektu Jazykové
mosty, který byl podpořen z grantu Ministerstva vnitra, položky integrace cizinců. Jedná se
o výukový materiál jazykového vzdělávání pro příslušníky Policie ČR s prvky
multikulturními, genderovými a profesně etickými sestávající ze čtyř sad interaktivních CDROMů a doplňkových manuálů pro angličtinu, němčinu, ruštinu a romštinu. Moduly mají
sloužit pro zlepšení komunikace a usnadnění přístupu příslušníků Policie ČR k cizincům
a příslušníkům romského etnika.
5.5. Ministerstvo práce a sociálních věcí
•

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je resortní Odbor implementace
fondů EU zprostředkujícím subjektem administrujícím grantové a regionální individuální
projekty, a to v prioritní ose 1 Adaptabilita, oblasti podpory,1.2 Zvýšení adaptability
zaměstnanců restrukturalizovaných podniků, v prioritních osách 2a a 2b Aktivní politiky trhu
práce, oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti a v prioritní ose 3 Sociální
integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální Integrace, 3.2 Podpora
sociální integrace romských lokalit a 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.
Zlepšení postavení národnostních menšin v ČR na pracovním trhu se týká zejména prioritní
osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, ostatní prioritní osy, které spravuje
zprostředkující subjekt MPSV, se týkají situace národnostních menšin pouze nepřímo.
V oblasti podpory 3.1 byly v roce 2010 uzavřeny dvě výzvy, šest probíhajících výzev, z toho
tři byly vyhlášeny v tomto roce. Projektů v realizaci je nyní v oblasti podpory 3.1 177
z celkového počtu schválených 290 grantových projektů a 29 individuálních projektů. Částka
alokovaných prostředků v grantových projektech v realizaci je ve výši: 875 666 420,50 Kč
a částka prostředků v individuálních projektech v realizaci v oblasti podpory 3.1 je ve výši
4 876 814 159,57 Kč.
V oblasti podpory 3.2 byly v roce 2010 čtyři probíhající výzvy. Projektů v realizaci je nyní
v oblasti podpory 3.2 43 z celkového počtu 66 schválených grantových projektů a čtyři
individuální projekty (jeden projekt předložen na základě výzvy č. 47 vyhlášené Úřadem vlády).
Částka alokovaných prostředků v grantových projektech v realizaci je ve výši 330 514 310,36 Kč
a částka alokace individuálních projektů v oblasti podpory 3.2 je ve výši 70 954 192,00 Kč.
V oblasti podpory 3.3 byly v roce 2010 3 probíhající výzvy, z toho 2 byly vyhlášeny v tomto
roce. Projektů v realizaci je nyní v oblasti podpory 3.3 107 grantových projektů s částkou ve
výši 487 121 016,28 Kč.
○ Oblast podpory 3.1
Oblast podpory se zaměřuje na podporu začleňování sociálně vyloučených osob nebo osob
ohrožených sociálním vyloučením s cílem jejich návratu do společnosti a na trh práce. Podpora
se zaměří především na poskytování sociálních služeb a tvorbu a realizaci sociálně
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preventivních programů pro cílové skupiny osob, dále na podporu zvyšování odborné a profesní
kvalifikace pracovníků v sociální oblasti a na podporu procesů řízení a managementu organizací
a subjektů poskytujících služby, především při vstupu do podnikatelského prostředí s cílem
posílení možností integrace cílových skupin. Oblast podpory se také zaměří na podporu
systémových a národních aktivit v oblasti poskytování služeb zaměřených na sociální integraci.
Specifické cíle podpory:
− Přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením nebo vyloučených ze společnosti
a z trhu práce.
− Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb.
− Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality.
− Podpora systémových aktivit v systému sociálních služeb především ve vztahu k zákonu
o sociálních službách, souvisejícím právním normám a k transformaci sociálních služeb.
− Posílení managementu a řízení subjektů a organizací poskytujících služby pro cílové
skupiny nebo podporujících poskytování sociálních služeb.
V oblasti podpory 3.1 jsou z hlediska národnostních menšin stěžejní grantové výzvy
zaměřené na podporu sociální integrace a sociálních služeb (výzvy č. 21, 43, 67). Projekty
z uvedených výzev jsou v současnosti již v realizaci. Jednou z cílových skupin byla ve výzvě
uvedena cílová skupina etnické menšiny a osoby z odlišného sociokulturního prostředí mimo
aktivity zaměřené na příslušníky sociálně vyloučených romských komunit/ lokalit, kterým je
věnována samostatná oblast podpory 3.2, a etnické a národnostní menšiny, které dlouhodobě
žijí na území ČR. Žadatelé zde mohli žádat finance na aktivity směřující k prevenci sociálního
vyloučení nebo na přímou podporu dané cílové skupiny se zaměřením na trh práce.
Z celkového počtu 425 přijatých žádosti je v současnosti v realizaci 75 projektových žádostí
ani jeden z projektů není přímo zaměřen na národnostní menšiny. 17 projektů v realizaci je
zaměřeno na podporu cizinců legálně pobývajících na území ČR déle než jeden rok.
V individuálních projektech krajů zaměřených na podporu vzdělávání zadavatelů,
poskytovatelů, uživatelů v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování, podporu
sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin
a procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální
úrovni jsou cílovými skupinami také etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního
prostředí, imigranti a azylanti. Předložené projekty se na tyto cílové skupiny primárně
nezaměřují.
○ Oblast podpory 3.2
Sociálně vyloučené romské komunity jsou označovány za skupinu nejvíce ohroženou riziky
provázejícími sociální vyloučení. Cílem této oblasti podpory je především intenzivní podpora
a rozvoj stávajících i nových sociálně preventivních programů a sociálních služeb
realizovaných v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách. Podpora bude
směřována na přímou podporu jednotlivců v procesu sociálního začleňování, na vzdělávání
subjektů působících v dané oblasti, ale i na samotné vzdělávání cílové skupiny.
Nezanedbatelná oblast podpory bude také směřována na změnu negativního přístupu a postoje
veřejnosti a na změnu veřejného mínění majoritní společnosti proti sociálně vyloučeným
romským komunitám. Podporované aktivity budou významně doplňovány jednotnou
systémovou podporou z národní úrovně.
Specifické cíle podpory:
− Přímá podpora příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, kterým je omezen
přístup ke službám a na trh práce.
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− Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb směřujících k integraci
příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, včetně podpory v přístupu
k investiční podpoře.
− Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality.
− Podpora systémových aktivit systému sociálních služeb pro příslušníky sociálně
vyloučených romských komunit, především ve vztahu k zákonu o sociálních službách,
souvisejícím právním normám a k transformaci sociálních služeb, včetně podpory
evaluace efektivnosti služeb.
− Posílení kapacity a řízení subjektů a organizací poskytujících nebo podporujících
poskytování služeb směřujících k integraci příslušníků sociálně vyloučených romských
komunit, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni.
V oblasti podpory 3.2 je stěžejní grantová výzva č. 19 Výzva se zaměřením na podporu
vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb působících v oblasti sociální
integrace příslušníků romských lokalit, dále pak na podporu sociálních služeb a dalších
nástrojů ve prospěch sociální integrace příslušníků sociálně vyloučených romských
komunit/lokalit a v neposlední řadě na podporu procesů poskytování sociálních služeb, včetně
podpory partnerství na místní a regionální úrovni.
○ Oblast podpory 3.3
Zaměstnanost je jedním z klíčových nástrojů k začlenění sociálně vyloučených osob do
společnosti. Začlenění napomáhají také komplexní programy zaměstnanosti zaměřené na
aktivizaci a motivaci individuálním přístupem pro vytvoření podmínek k odstraňování bariér pro
rovný přístup na trh práce. Těmito programy se zvyšuje pracovní a společenská integrace osob
s různými handicapy, zejména mladých do 25 let s žádnou nebo nízkou úrovní kvalifikace,
věkově starších, zdravotně postižených, osob z odlišného sociokulturního prostředí, osob
pečujících o závislého člena rodiny, osob po výkonu trestu, osob do 26 let věku vyrůstajících bez
rodin, drogově závislých osob a osob závislých na alkoholu. Zvláštní význam z důvodu
negativního demografického vývoje má i zapojení cizinců na trhu práce s předpokládaným
dlouhodobým a popř. trvalým pobytem i následnou sociální integrací do většinové společnosti.
Specifické cíle:
V rámci této oblasti podpory jsou prováděny zejména následující činnosti:
− Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k zaměstnání
a jeho udržení a k dalšímu profesnímu vzdělávání;
− podpůrné služby (zejména poradenské služby, včetně bilanční diagnostiky, pracovní
diagnostiky, ergo-diagnostiky apod.) k usnadnění přístupu k zaměstnání a k jeho udržení
a přispění k průběhu a úspěšnému dokončení dalšího profesního vzdělávání;
− podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti za spolupráce místních
iniciativ, sociálních partnerů a dalších spolupracujících organizací s využitím nových
a netradičních metod podporujících zaměstnanost a zapojením doprovodných opatření;
− podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů
zaměstnavatelům a tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin, včetně pracovních
míst na zkoušku, pro získání pracovních zkušeností (zejména pracovních dovedností a návyků);
− podpora udržitelnosti pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny.
2. Integrovaný operační program
Výše uvedený odbor je dále zprostředkujícím subjektem Integrovaného operačního programu
zaměřeného vedle jiného na podporu zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb.
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Tato podpora je řešena oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace. V rámci této
aktivity se podpory národnostních a etnických menšin týkají dvě aktivity.
Aktivita b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat
příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do
společnosti byla zapracována do výzvy č. 3 Integrovaného operačního programu (IOP),
oblasti intervence 3.1 s celkovými alokovanými prostředky 289 289 134,- Kč. Tato
kontinuální výzva byla otevřena po celý rok 2010, respektive od 30. září 2009 do 28. února
2011. Výzva byla zaměřena na podporu výstavby, nákupu a rekonstrukce objektů pro sociální
služby a fakultativní činnosti ve vybraných lokalitách, ve kterých působila Agentura pro
sociální začleňování. Výzva byla provázána s výzvou č. 55 OP LZZ.
V roce 2010 bylo administrováno 20 podaných projektů a schváleno šest projektů. Mezi
podpořené služby patřily sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové centra pro
děti a mládež, odborné sociální poradenství, azylové domy, terénní programy, krizová pomoc,
sociální rehabilitace, ale také komunitní centrum, sportovní, vzdělávací a volnočasové aktivity
v šesti městech na různých místech ČR. Příklady projektů obou programů uvádí příloha 8.
5.6. Programy na podporu integrace romské komunity
o Ministerstvo kultury
Do výběrového dotačního řízení na podporu integrace příslušníků romské komunity se
přihlásilo celkem 32 žadatelů s 39 projekty. Většina žadatelů měla status občanských
sdružení, ale zúčastnily se i církevní organizace, obecně prospěšné společnosti, společnosti
s ručením omezeným a příspěvkové organizace Ministerstva kultury.
Celkem bylo podpořeno 25 projektů od 21 žadatelů, přičemž byla rozdělena částka
1 462 000,- Kč (viz příloha 9).
o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů (na podporu
integrace romské komunity) je každoročně vyhlašován na základě stejného nařízení vlády jako
níže uvedený dotační program. Tento program je každoročně vyhlašován a administrován
třemi resorty – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury
a Ministerstvem práce a sociálních věcí (viz příloha 10).
Program na podporu romských žáků SŠ je od září roku 2009 upraven pro sociálně
znevýhodněné romské žáky SŠ a studenty vyšších odborných škol (VOŠ). Cílem programu je
podpořit studium těch romských žáků, jejichž rodinám působí náklady spojené se
středoškolským studiem značné finanční potíže. V roce 2010 byla na tento dotační program
opět vynaložena částka 10 milionů Kč. Na základě zkušeností z předchozích let byl od září
roku 2010 program upraven tak, aby byli žáci (a jejich rodiny) motivováni nejen k zahájení
studia, ale také k jeho úspěšnému ukončení. Proto byla dotace odstupňována podle ročníku,
který žák navštěvuje. Program se týká všech škol, které jsou zapsané ve školském rejstříku
a poskytují střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní
zkouškou, vyšší odborné vzdělání a vyšší odborné vzdělání v konzervatoři. Jedná se o školy
zřízené krajem nebo obcí, školy soukromé a církevní. Do programu lze zahrnout pouze žáky,
jež mají pravidelnou školní docházku, případně průkazně omluvenou absenci, a nemají
výraznější kázeňské problémy. Program je dvoukolový (období leden – červen a září –
prosinec) a v každém kole může žák obdržet maximálně od 4000,- až do 10000,- Kč (nejvyšší
částka se týká 4. ročníku). V roce 2010 pobíralo dotaci cca 1000 žáků a studentů v obou
obdobích.
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5.7. Shrnutí
Podpora aktivit příslušníků národnostních menšin patří dlouhodobě mezi hlavní oblasti státní
dotační politiky vůči NNO. Uskutečňuje se prostřednictvím dotačních programů ze státního
rozpočtu a tematicky se člení do programů:
a) Podpora uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,
b) Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin,
c) Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy,
d) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity.
Podpora projektů na podporu aktivit národnostních menšin je závislá především na dotacích
ze státního rozpočtu. Přehled o nich ukazuje následující tabulka, která dokládá státem
vynaložené výdaje na aktivity národnostních menšin v roce 2010:
oblast

a)

b)

specifikace

Kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin
(včetně podpory Světového romského festivalu
KHAMORO Praha)
Provoz Muzea Romské kultury v Brně
Další dotace na aktivity příslušníků národnostních
menšin, podporu multikultury a lidských práv
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích
národnostních menšin
Vzdělávání v jazycích národnostních menšin
a multikulturní výchovy

poskytovatel dotace (typ dotace)

výše dotace
(Kč)

Ministerstvo kultury (odbor regionální a
národnostní kultury - dotační program)

8 539 542

9 561 000
Ministerstvo kultury (odbor ochrany
movitého kulturního dědictví, muzeí
14 382 000
a galerií, odbor umění a knihoven)
Ministerstvo kultury (dotační program) 23 847 000

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy (dotační program)
Úřad vlády ČR (usnesení vlády
Dotační program implementace Evropské charty
č. 637 ze dne 11. června 2005 ve
a) - c)
regionálních či menšinových jazyků
smyslu usnesení č. 315 ze dne
27. dubna 2010)
Program na podporu integrace příslušníků romské komunity Ministerstvo kultury (dotační program)
Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných
dětí, žáků a studentů (na podporu integrace romské komunity)
Integrace příslušníků romské komunity – podpora
romských žáků středních škol
Ministerstvo školství, mládeže a
Rozvojový program na podporu škol, které realizují
tělovýchovy (dotační program)
inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se
d)50
sociokulturním znevýhodněním
Program podpory asistentů pedagoga žáků ze
sociálně znevýhodněného prostředí
Program podpory terénní práce
Úřad vlády ČR (dotační programy)
Koordinátoři romských poradců při krajských úřadech
Prevence sociálního vyloučení a odstraňování jeho důsledků
c)

celkem

50

17 700 731

2 241 517
1 462 000
14 591 000
10 000 000
39 991 000
75 000 000
9 770 750
4 668 250
23 054 000

254 808 790 Kč

Další Programy, speciálně projekty financované z Evropského sociálního fondu se zde neuvádějí (např. OP
LZZ atd.).
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Přehled o dotacích v krajích, městech a obcích podle jednotlivých národnostních menšin:
Dotace organizacím příslušníků národnostních menšin v roce 2010 v obcích
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V obcích dominují mezi dotovanými projekty již tradičně polské organizace a projekty
zaměřené na romskou menšinu. Opět tak tato skutečnost potvrzuje konzistentní podporu
polským aktivitám na místní úrovni. Počet podpořených projektů je přitom výrazně nižší,
přičemž ale celková výše dotace je téměř shodná (3 499 299,- Kč) s částkou v loňském roce.
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Dotace organizacím příslušníků národnostních menšin v roce 2010 ve
statutárních městech
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Ve statutárních městech se dotace oproti loňskému roku zvýšily cca o 1 mil. Kč, což lze
zaznamenat na celkové výši dotací na romské projekty, projekty zaměřené na multikulturu
a projekty polských organizací. Téměř naopak vymizely projekty „ostatních“ sdružení.
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Dotace organizacím příslušníků národnostních menšin v roce 2010 v krajích
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Na úrovni krajů zaznamenáváme téměř dvojnásobnou výši dotací (9 887 750,- Kč), což je
dáno nárůstem počtu polských a slovenských projektů, ale především projektů ostatních
a multikulturních. Naopak u romských projektů je patrný pokles dotací o cca jednu třetinu.
Není ale vyloučeno, že je to v důsledku dokonalejšího oddělení projektů zaměřených na
sociálně vyloučené.
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Dotace organizacím příslušníků národnostních menšin v roce 2010 (samospráva úhrnem)
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Je zřejmé, že se na dotacích v roce 2010 neprojevily důsledky finanční krize, protože její
výše dosáhla téměř 17 mil. Kč, což je o jednu třetinu více než loni. Mírný pokles dotací byl
zaznamenán pouze u srbské a ukrajinské menšiny, ostatní menšiny vykazují vzestup.
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Dotace v roce 2010 - Dotační programy MK a MŠMT
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Na rozdíl od samospráv výše dotací z obou ministerstev doznala snížení o cca 10 %,
významnější zvýšení je patrno pouze u projektů maďarské menšiny.
Dotace v roce 2010 úhrnem
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Z pohledu na graf vyplývá pokračující nárůst podpory multikulturních projektů, ostatní
výkyvy lze přisoudit proměnlivé kvalitě předkládaných projektů.
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6. Veřejná správa na místní či regionální úrovni a národnostní menšiny
6.1. Obce
Sekretariát Rady požádal 184 obce, tj. ty, u nichž je podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předpoklad ustanovení výboru pro národnostní menšiny
(dále jen „Výbor“) o popis tamní situace.51 Z tohoto počtu jich po komunálních volbách 69
Výbor či Komisi zřídilo, 114 nezřídilo a jedna obec (Mirkovice) nereagovala.52 Jako důvod
bývá nejčastěji uváděn nezájem obyvatel.53 Reakce ostatních jsou v následujícím textu.
1. Byl v roce 2010 v působnosti obce ustanoven výbor pro národnostní menšiny (rada / jiný orgán /
koordinátor), jakou agendu konkrétně vyřizoval?

ALBRECHTICE (okr. Karviná)
Nové zastupitelstvo pro volební období 2010-2014 po komunálních volbách zřídilo tříčlenný
Výbor, jenž pracuje ve stejném složení jako v minulém volebním období.
51

Stejně jako v předchozích letech nebyly osloveny 54 obce s počtem obyvatel do 200 osob, s ohledem na
výsledky auditu obcí provedeného Ministerstvem vnitra, s výjimkou obce Malá Štáhle, která Výbor zřídila.
Rovněž obec Cetechovice nebyla oslovena, protože v době sčítání lidu přebývaly v jejím obvodu řeholnice
převážně ze Slovenska, ty se odstěhovaly jinam.
52
Jde o město Abertamy (okr. Karlovy Vary), obec Benešov nad Černou (Český Krumlov), Bělá pod Pradědem
(Jeseník), Bílá (Frýdek-Místek), Bílá Voda (Jeseník), Blatno (Chomutov), Bohdalovice (Český Krumlov), město Bochov
(Karlovy Vary), Branná (Šumperk), Březová (Sokolov), obce Bublava (Sokolov), Dasnice (Sokolov), město Desná
(Jablonec nad Nisou), obec Dívčí Hrad (Bruntál), Dolní Dvořiště (Český Krumlov), Dolní Nivy (Sokolov), Dolní
Rychnov (Sokolov), Doubrava (Karviná; Výbor nezřídila, v textu ale informace je), městys Frymburk (Český Krumlov),
město Habartov (Sokolov), obec Hazlov (Cheb), Heřmanovice (Bruntál), Holčovice (okr. Bruntál), města Horní Blatná
(Karlovy Vary), Horní Maršov (Trutnov), Horní Tošanovice (Frýdek-Místek), Hrabětice (Znojmo), město Hranice
(Cheb), obce Hrčava (Frýdek-Místek), Hrušovany (Chomutov), Chbany (Chomutov), Chlum sv. Maří (Chomutov),
Chvaleč (okr. Trutnov), město Jáchymov (Karlovy Vary; město je v síti Agentury pro sociální začleňování), obce
Jindřichovice (Sokolov), Jindřichovice pod Smrkem (Liberec), Jiřetín pod Jedlovou (Děčín), Josefův Důl (Jablonec nad
Nisou), Kaceřov (Sokolov, nezájem obyvatel), Katusice (Mladá Boleslav), Kovářská (Chomutov), Královské Poříčí
(Sokolov), Krásný Dvůr (Louny), Kružberk (Opava), Kryštofovo Údolí (Liberec), Křišťanovice (Bruntál), Kytlice
(Děčín), Lampertice (Trutnov), Lenora (Prachatice), Lesná (Tachov), Libá (Cheb), Lipno nad Vltavou (Český Krumlov),
Lipová (Děčín), Loket (Sokolov), Lomnice (Sokolov), Loučovice (Český Krumlov), město Luby (Cheb), obce Malá
Morava (Šumperk), Malonty (Český Krumlov), Milhostov (Cheb), Milotice nad Opavou (Bruntál), Mírová (Karlovy
Vary), Nebanice (Cheb), městys Nepomyšl (Louny), obec Nová Pec (Prachatice), město Nové Sedlo (Sokolov), obce
Nový Kostel (Cheb), Oborná (Bruntál), Okrouhlá (Cheb), Pernink (Karlovy Vary), město Plesná (Cheb), obce Potůčky
(Karlovy Vary), Přední Výtoň (Český Krumlov), Přehýšov (Plzeň-sever), Přepychy (Rychnov nad Kněžnou; v obci
v době sčítání lidu rovněž žily slovenské řeholnice, jež již odešly), Rotava (Sokolov), Roudno (Bruntál), Rovná
(Sokolov), Rozvadov (Tachov), Rožmberk nad Vltavou (Český Krumlov), Rožmitál na Šumavě (Český Krumlov),
Sedloňov (Rychnov nad Kněžnou), Skorošice (Jeseník), Sokolov (na MěÚ působí koordinátor pro komunitní plánování
sociálních služeb a pro národnostní menšiny, jeho hlavní činností byla práce s romskou menšinou a řešení jejich socioekonomické situace; zvláštní orgán obce pro národnostní menšiny ustanoven nebyl), Spomyšl (Mělník), Staré Křečany
(Děčín; obec úspěšně iniciovala v roce 2010 setkávání národnostních menšin pohraničí v rámci dotace z Evropského
fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti, Evropský fond regionálního rozvoje - Fond malých projektů
Cíl 3 2007-2013 prostřednictvím Euroregionu Nisa), Staré Sedlo (Sokolov), Stružná (Karlovy Vary), Stříbrná (Sokolov),
Svatava (Sokolov), Světlík (Český Krumlov), Šabina (Sokolov), město Šluknov (Děčín; město je v síti Agentury pro
sociální začleňování), obce Tisová (Tachov), Vápenná (Jeseník), Veliká Ves (Chomutov), Velká Kraš (Jeseník), Velká
Štáhle (Bruntál), Velké Kunětice (Jeseník), Velký Karlov (Znojmo), Vidnava (Jeseník), Vilémov (Děčín), Vlčice
(Jeseník), Vysoká (Bruntál), Vysoká Pec (Karlovy Vary), Zbytiny (Prachatice) a Žacléř (Trutnov; záležitost Výboru byla
diskutována, není poptávka, i když ve městě je poměrně silná německá menšina, organizovaná v Kulturním svazu občanů
německé národnosti). Obce Hodov (Třebíč) a Valeč (Karlovy Vary) Výbor v září 2009 pro nečinnost zrušily. Odmítla se
vyjádřit obec Bílá Voda (Jeseník).
53
Město Skalná (okr. Cheb) ale např. uvádí, že ač v jeho správním obvodu není zřízen Výbor, aktivně zde
pracuje Kulturní sdružení občanů německé národnosti, místní sdružení Skalná, jemuž je každoročně, usnesením
Rady města, poskytován provozní příspěvek na činnost ve výši 6 000,- Kč. Organizace je zároveň můstkem mezi
městy Skalná a Neusorg, se kterým je pojí letitá spolupráce. Zapojuje se do společenského života města velice
aktivně, přestože věkové složení jednotlivých členů vede k neustálému snižování jejich počtu.
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AŠ (Cheb)
Výbor byl ve městě ustanoven, ale vzhledem k tomu, že politické subjekty nemají o účast
v tomto orgánu zájem, není dosud obsazen a nevykazuje žádnou činnost. Pokračuje tak
situace z volebního roku 2006.
BERNARTICE (Trutnov)
Tříčlenný Výbor je zřízen již druhé volební období, nově byl ustanoven v říjnu 2010.
BOCANOVICE (Frýdek-Místek)
Tříčlenný Výbor byl ustanoven již po volbách v prosinci 2006 a po volbách v roce 2010
obměněn pokračoval ve své činnosti.
BOŽÍČANY (Karlovy Vary)
I po komunálních volbách v roce 2010 byl zřízen tříčlenný Výbor. Stejně jako v minulých
letech nevykonává žádnou činnost, národnostní menšiny se v obci neprojevují.
BRNO - KOHOUTOVICE
V roce 2010 fungoval sedmičlenný Výbor, jeho náplní práce byla organizace naučných
osvětových přednášek. Po komunálních volbách na podzim roku 2010 zatím nebyl zřízen.
BRNO – ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
Pětičlenný Výbor existuje již několikáté funkční období. I v roce 2010 zastupitelstvo
opětovně rozhodlo o jeho zřízení na funkční období 2010-2014.
BUKOVEC (Frýdek-Místek)
Tříčlenný Výbor přispíval k bezproblémovému soužití občanů české a polské národnosti
v obci, žádný zásadní problém nemusel neřešit.
BYSTŘICE - BYSTRZYCA (Frýdek-Místek)
V obci funguje Výbor trvale. V roce 2010 měl dvě jednání, na kterých projednal poškozování
dvojjazyčného značení při vjezdech do obce, projednal problematiku značení řeky Olše-Olza
a zhodnotil svoji činnost v uplynulém volebním období. V minulém volebním období měl pět
členů, z toho byli tři příslušníci polské, jeden slovenské a jeden české národnosti. Po volbách
v roce 2010 má tři členy (dva polské a jeden české národnosti).
ČESKÁ TŘEBOVÁ (Ústí nad Orlicí)
Ve městě je dlouhodobě ustavena Komise pro národnostní menšiny, která se skládá ze zástupců
politických stran (včetně místostarostky) a členů (celkem sedmi), kteří pracují s místní romskou
menšinou, a pracovnic sociálního odboru MěÚ. Tato komise se schází obvykle dvakrát za rok, ale
neřeší zásadní problémy vzhledem ke stávající situaci ve městě.54
ČESKÝ TĚŠÍN (Karviná)
Výbor zřizuje zastupitelstvo vždy na čtyřleté období, které koresponduje s jeho volebním
obdobím. Výbor byl tedy zřízen po komunálních volbách v roce 2006 a svou činnost ukončil
ke dni komunálních voleb, konaných v říjnu 2010. V roce 2010 se neuskutečnilo žádné jeho
jednání. K dnešnímu dni dosud k jeho zřízení nedošlo, neboť na základě podaného návrhu
Krajský soud v Ostravě svým usnesením rozhodl, že hlasování ve volbách do zastupitelstva je
54

Ve městě pracuje též Komise pro přidělování bytů sociálně potřebným občanům, která řeší problémy
s přidělováním bytů, prodlužováním nájemních smluv pro občany, jež mají sociální problémy (většinu tvoří
Romové). Členy komise jsou zástupci politických stran, bytového podniku TEZA, sociálního odboru
a občanského sdružení Naděje, vykonávající správcovskou činnost v těchto bytech, jejichž obyvateli jsou hlavně
Romové. Tato komise se schází minimálně jednou měsíčně a řeší komplexně problémy s nájemníky v těchto
bytech i z pohledu výchovy dětí, zadluženosti, trestné činnosti apod.
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neplatné a nařídil opakované hlasování na celém území města. To proběhlo dne 8. ledna 2011,
i tehdy byly podány návrhy na neplatnost voleb či neplatnost opakovaného hlasování.
DOLNÍ LOMNÁ (Frýdek-Místek)
Pětičlenný Výbor byl zřízen již v roce 2002 a po komunálních volbách v roce 2010 pokračuje
v činnosti. Schází se čtyřikrát do roka, iniciuje aktivity obce směřující k podpoře činnosti
národnostních sdružení - zprostředkovává komunikaci mezi obcí, školou a PZKO. Výbor
iniciuje koordinaci aktivit obce tykající se národnostní problematiky a vyjadřuje se ke všem
otázkám činnosti obce, které se toho týkají.
DOLNÍ POUSTEVNA (Děčín)
Výbor je zřízen od roku 2007. Veřejnost byla několikráte vyzvána k zapojení do jeho činnosti,
bez jakékoliv odezvy, občané neprojevili o práci v něm zájem. V prosinci 2010 nově zvolené
zastupitelstvo rozhodlo, že veřejnost bude vyzvána znovu.
DOUBRAVA (Karviná)
Výbor nebyl zřízen, přestože příslušníků polské menšiny je 6,68 % a slovenské 4,20 %.
Přesto obec komunikuje s organizacemi prvně jmenované menšiny přímo (viz níže).
HNOJNÍK (Frýdek-Místek)
Tříčlenný Výbor se od samého začátku zabývá dvojjazyčností v obvodu obce a napomáhá i při
spolupráci na poli sportovním a kulturním. Dvojjazyčné označení veřejných budov je tři roky.
Označení budov Českých drah, který výbor doporučil, bude realizováno při rekonstrukci tratě
Český Těšín-Frýdek. Na zasedání Výboru v prosinci 2009 byly schváleny a doporučeny vjezdové
a výjezdové tabule. Na prvním zasedání nového Výboru dne 11. ledna 2011 bylo původní
doporučení opětovně schváleno. Toto doporučení nebylo během roku 2010 realizováno, teprve
před koncem volebního období byly podány potřebné administrativní náležitosti. Žádost byla
příslušnými orgány schválena. V současné době dostala příslušná firma podnět k realizaci.
HORA SVATÉ KATEŘINY (Most)
Výbor byl zřízen, nebyly jím ale projednávány žádné podněty.
HORNÍ LOMNÁ (Frýdek-Místek)
V obci je Výbor zřízen, nevyvíjí žádnou činnost, nejsou mu směřovány žádné námitky ani
stížnosti. Národnosti žijí v obci vedle sebe bez národnostních rozepří, vzájemně se respektují,
nedochází k poškozování dvojjazyčných nápisů. K žádným změnám od loňska nedošlo.
HORNÍ SUCHÁ (Karviná)
Stejně jako v předcházejících letech pětičlenný Výbor pracoval i po komunálních volbách v roce
2010, došlo k obměně jeho členů a navázal na dobré zkušenosti předcházejícího volebního období.
Jedná se zejména o podporu aktivit především polské národnostní menšiny, protože občané jiných
národnostních menšin nemají vlastní organizace ani nevyvíjejí samostatnou činnost.
HRADEC-NOVÁ VES (Jeseník)
Výbor byl ustanoven jak v období 2006-2010, tak i po volbách v závěru roku. Byl ustanoven
na základě přítomnosti národnostních menšin v obci (slovenská menšina), v praxi však nebyly
žádné podněty z těchto menšin, výbor tedy neřešil žádné problémy.
HRÁDEK (Frýdek-Místek)
V roce 2010 působil v obci tříčlenný Výbor, jeho členy byli obyvatelé polské menšiny, po
komunálních volbách se změnilo jeho složení. Zabýval se otázkou dvojjazyčnosti a soužití.
CHEB
Komise pro národnostní menšiny (14 členů) při Radě města vznikla v listopadu 2006, kdy
nahradila a rozšířila bývalou komisi pro romské záležitosti. Její činnost byla obnovena také
76

po komunálních volbách na podzim 2010. V současné době je tvořena zástupci
delegovanými politickými stranami a uskupeními, které se po volbách etablují v zastupitelstvu
města, zároveň byli již osloveni zástupci menšin: Romové, Vietnamci, Němci, a také Maďaři,
aby navrhli do komise své zástupce. Zástupci slovenské menšiny v Chebu žádnou organizaci
nemají, nijak se neorganizují. Nově se v minulém roce přihlásili zástupci maďarské
menšiny s tím, že v Chebu ustaví pobočku své organizace. V minulosti v komisi zasedali tři
zástupci navržení Radou romských organizací, dva zástupci vietnamské komunity Cheb
a jedna zástupkyně Svazu Němců - Společnosti Balthazara Neumanna Cheb.
Komise se v roce 2010 sešla (do komunálních voleb) celkem pětkrát. Zabývala se mj.
návrhem na vytvoření střediska sociálních služeb v lokalitě Cheb, Zlatý vrch, v nevyužívaném
objektu bývalého kulturního domu - a podpořila podání projektových žádostí. Komise také
doporučila orgánům města schválit návrh na financování aktivit romských občanských
sdružení zaměřujících se na lepší integraci dětí a mladistvých z lokalit ohrožených sociálním
vyloučením v roce 2011 z rozpočtu města Chebu.
CHOTĚBUZ (Karviná)
Výbor byl ustanoven v roce 2006 a působil až do komunálních voleb v roce 2010, po nichž
došlo k jeho ustanovení v novém, částečně změněném složení.
JABLUNKOV (Frýdek-Místek)
Výbor byl ustanoven v roce 2000. Od roku 2007 je sedmičlenný. Po komunálních volbách na
podzim roku 2010 byl opět zřízen, (pět členů národnosti polské, dva členové národnosti české).
JAROMĚŘ-JOSEFOV (Náchod)
Sedmičlenný Výbor fungoval do voleb v roce 2010, za dobu své existence se sešel pouze dvakrát,
pro nečinnost asi již nebude znovu ustanoven. Efektivnější je Komise pro prevenci kriminality.
JEVIŠOVKA (Břeclav)
V obci také po komunálních volbách 2010 pracuje Výbor, má za úkol reflektovat situaci ve
vztahu k příslušníkům národnostních menšin v obci. Jeho složení zůstalo stejné, jako
v předchozím volebním období.
JÍVKA (Trutnov)
V roce 2010 byl ustanoven Výbor, neobdržel žádný podnět k činnosti. Národnostní menšiny
nemají žádné požadavky.
JOSEFOV (Sokolov)
Výbor byl ustanoven po komunálních volbách v roce 2010, jeho práce je součástí
komunálního programu na období 2010-2014. Za hlavní součást práce považuje asistenci
občanům – příslušníkům národnostních menšin při jednání s úřady.
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ (Chomutov)
Výbor do komunálních voleb v roce 2010 existoval, potom již nebyl ustanoven.
KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU (Jeseník)
Výbor je zřízen, nemá žádný plán činnosti, pokud se řeší nějaké problémy, tak individuálně.
KOMORNÍ LHOTKA (Frýdek-Místek)
Výbor byl po komunálních volbách v roce 2010 opět ustanoven. Má tři členy, stejné složení
jako v minulém volebním období.
KOŠAŘISKA (Frýdek-Místek)
V roce 2010 působil v obci Výbor ve složení tří osob, po komunálních volbách v roce 2010
nedošlo k žádným změnám.
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KRAJKOVÁ (Sokolov)
V obci je i po komunálních volbách ustanoven Výbor. Zabývá se péčí o místní hřbitov,
historií obce a vztahem k rodákům.
KRASLICE (Sokolov)
V působnosti města je Výbor ustanoven a je složen ze zástupců německé menšiny, romské
a vietnamské. Na svých jednáních se zabýval sestavováním a vyhodnocováním akcí,
pořádaných romskou a německou menšinou. Situace po volbách na podzim 2010 se
nezměnila.
KRAVAŘE (Opava)
V roce 2010 pracoval tříčlenný Výbor do komunálních voleb v nezměněné sestavě tak, jak byl
v roce 2006 zřízen a pokračoval i po komunálních volbách v roce 2010. Věnoval se zejména
vytváření pozitivních česko-německých vztahů, utváření povědomí o nutnosti spolupráce
příslušníků národnostních menšin, všeobecného povědomí o snášenlivosti příslušníků
národnostních menšin, zejména ze strany české majority a začleňování příslušníků národnostních
menšin do majoritní české společnosti, včetně dodržování jejich práv, ale i povinností.
KRÁSNÁ (Cheb)
V obci je zřízen tříčlenný Výbor. Žádné podněty ani návrhy k řešení nebyly přijaty.
KRÁSNO (Sokolov)
I po volbách na podzim roku 2010 byl zřízen Výbor, je tříčlenný.
LIBAVSKÉ ÚDOLÍ (Sokolov)
Výbor byl ustanoven, avšak nemá žádné podněty, jimiž by se mohl zabývat. Nevykazuje činnost.
MALÁ ŠTÁHLE (Bruntál)
Po komunálních volbách v roce 2010 byl opět zřízen tříčlenný Výbor.
MERKLÍN (Karlovy Vary)
Tříčlenný Výbor byl v obci ustanoven v roce 2006 a po komunálních volbách na podzim roku
2010 pokračuje v činnosti dále. Na žádný požadavek ze strany menšin nemusel reagovat.
MĚROVICE NAD HANOU (Přerov)
Tříčlenný Výbor je zřízen od roku 2006 a existuje i po komunálních volbách v roce 2010. V roce
2010 žádné národnostní problémy nebyly řešeny, vzájemné soužití menšin s většinovým
obyvatelstvem bylo příkladné. Ani ze strany menšin Výbor nepřijal žádné podněty ani návrhy.
MIKULÁŠOVICE (Děčín)
I v roce 2010 byl Výbor ustanoven, měl tři členy, pouze se po komunálních volbách změnili.
Výbor se zabýval začleněním národnostních menšin do majoritní společnosti.
MILÍKOV (Frýdek-Místek)
V obci byl pro rok 2010 ustanoven tříčlenný Výbor. Zabýval se veškerou problematikou
národnostních menšin. Po komunálních volbách roku 2010 byli zvoleni noví členové.
MOSTY U JABLUNKOVA (Frýdek-Místek)
Do komunálních voleb v roce 2010 existoval pětičlenný Výbor, od té doby je tříčlenný.
NÁVSÍ (Frýdek-Místek)
Tříčlenný výbor byl zřízen i po komunálních volbách v roce 2010. Všichni členové Výboru se
hlásí k polské národnosti.
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NEJDEK (Karlovy Vary)
Sedmičlenný Výbor je ustanoven od roku 2007. Agenda: předávání informací o činnosti
zastupitelstvu města, spolupráce s radou města (schvalování žádostí na finanční podporu
kulturních akcí menšin), spolupráce s Krajským úřadem Karlovarského kraje, předávání
informací a metodické pomoci, obvyklé písemnosti, informace o činnosti Výboru jsou
dostupné na webových stránkách města www.nejdek.cz. Po komunálních volbách 2010
Výbor pokračuje ve své činnosti dále.
NOVÁ VES (Sokolov)
V obci je zřízen Výbor pro kulturní činnost a národnostní menšinu, jeho činnost je teprve na
samém počátku, avšak již v současné době se snaží začlenit romské občany do života obce
NÝDEK (Frýdek-Místek)
V roce 2010 byl v působnosti obce ustanoven Výbor, který do komunálních voleb na podzim
2010 pracoval v tříčlenném složení a po volbách byl rozšířen na pětičlenný, přičemž je složen
ze čtyř členů polské národnosti a jedné členky národnosti české. Výbor plní zejména funkci
prostředníka mezi Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (MS
PZKO) w Nydku a obecním zastupitelstvem.
OLOVÍ (Sokolov)
Čtyřčlenný Výbor byl i po komunálních volbách v roce 2010 ustanoven. Během roku se však
nesešel k žádnému jednání a v působnosti jeho činnosti nebyl podán žádný podnět.
ORLOVÁ (Karviná)
Šestičlenný Výbor byl ve městě ustanoven v roce 2005 (rozhodnutím Zastupitelstva města).
Schází se pravidelně, jsou zde nominováni zástupci všech národnostních menšin.
PETROVICE U KARVINÉ (Karviná)
V obci je ustanoven pětičlenný Výbor již od roku 2002. V roce 2010 po komunálních volbách
byl Výbor ustanoven v novém složení. Jeho náplň zůstává stejná, a to v první řadě spolupráce
s družebními obcemi na území Polské republiky.
PÍSEČNÁ (Frýdek-Místek)
Trojčlenný Výbor neřešil v roce 2010 žádné problémy postavení národnostních menšin
v obci.
PÍSEK (Frýdek-Místek)
I v roce 2010 působil v obci Výbor, který byl zřízen již v roce 2006.
PRAHA 5
Rada MČ v minulém volebním období zřídila Komisi etnickou, jež kulturními
a společenskými aktivitami pomáhala přátelskému soužití, bezkonfliktní komunikaci i ve
věcech sociálních a integraci menšin i přistěhovalců mezi její ostatní obyvatele. Pracovala
průběžně a k jednání se scházela pravidelně jednou měsíčně. Dále na odboru sociálním
pracovala terénní sociální pracovnice - romská poradkyně. Po volbách v říjnu 2010 bude tuto
činnost zajišťovat Sociální a zdravotní výbor.
PRAHA 8
Komise pro národnostní menšiny byla zřízena již v roce 2007, do konce volebního období byla
devítičlenná. Na jednání byla tehdy přednesena informace z výjezdního zasedání Poradního
sboru romských poradců (bez závěrů), že od posledního zasedání komise nebyla na MČ Praha 8
zaslána stížnost, která by souvisela s diskriminací občana (občanů) národnostních menšin.
Z dostupných zdrojů nebylo zaznamenáno, že by na území MČ Praha 8 došlo k trestné činnosti
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s rasistickým podtextem. Žádný případ takového charakteru nebyl řešen za celé volební období.
Po komunálních volbách v roce 2010 byla zřízena znovu, tentokrát sedmičlenná.
ROPICE (Frýdek-Místek)
Po volbách v říjnu 2010 byl v obci ustanoven tříčlenný Výbor, situace se po volbách nijak
nezměnila. Výbor se zabýval otázkou dvojjazyčných nápisů v obci. K dnešnímu dni jsou
dvojjazyčné nápisy na budově obecního úřadu a školy.
ROUDNO (Bruntál)
Výbor nebyl po komunálních volbách v roce 2010 zřízen.
RUDNÁ POD PRADĚDEM (Bruntál)
Obec měla v roce 2010 tříčlenný Výbor, který nevyvíjel žádnou činnost. Problémy neřešil,
žádné nebyly. Obec nepodporuje aktivity směřující k národnostním menšinám, ale výrazně
podporuje všechny aktivity pro občany rovnoměrně bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti,
jelikož má zato, že jsou všichni občané jedné obce. Občané samotní neměli nikdy pocit
národnostního rozdílu a ani nevyžadují žádné zvláštní přístupy z hlediska své národnosti.
ŘEKA (Frýdek-Místek)
Tříčlenný Výbor byl již zřízen v roce 2006 po komunálních volbách. Spolupracuje s MS
PZKO. Výbor, prostřednictvím obecního úřadu, reagoval na poštovní agendu sekretariátu
Rady, je ve spojení s Kongresem Poláků v České republice a hlavním výborem PZKO
v Českém Těšíně.
SMILOVICE (Frýdek-Místek)
V obci je zřízen tříčlenný Výbor, věnoval se problematice dvojjazyčných nápisů (označení
obce - vjezd a výjezd). Úzce spolupracuje s MS PZKO, pod jejíž hlavičkou zde působí taneční
a divadelní soubor.
STANOVÍCE (Karlovy Vary)
Výbor funguje od roku 2007, předsedkyní je radní. Situace se po komunálních volbách v roce
2010 nezměnila. Výbor neřešil žádné problémy v roce 2010. V obci nemají národnostní
menšiny žádnou organizaci.
STARÁ ČERVENÁ VODA (Jeseník)
Po dobu minulého volebního období (2006 - 2010) byl v obci ustaven tříčlenný Výbor. Během
této doby nebyl ani jednou svolán k řešení záležitostí spadajících do jeho kompetence.
S ohledem na tuto skutečnost již Výbor po komunálních volbách v roce 2010 nebyl ustaven.
STARÁ VES (Bruntál)
V roce 2010 byl ustanoven Výbor, po komunálních volbách na podzim roku 2010 se situace
oproti předchozím létům nezměnila.
STARÁ VODA (Cheb)
Tříčlenný Výbor byl v obci po komunálních volbách v roce 2006. V obci bylo při posledním
sčítání lidu 10,5% občanů slovenské národnosti. Tito však zde žijí již desítky let a necítí se
jako národnostní menšina, z toho vyplývá také fakt, že Výbor neřešil žádné požadavky ani jiná
témata problémů života národnostních menšin. Starostka apeluje na přehodnocení povinnosti
zřizovat povinně Výbor. Ten má smysl, pokud řeší problémy menšin a hlavně má co řešit.
Formální ustavení Výboru, kdy musí být ustaven a administrován, je pouhým zdržováním od
jiných pracovních aktivit, zvláště když administrace stále narůstá.
STONAVA (Karviná)
V obci byl ustanoven i po komunálních volbách v roce 2010 pětičlenný Výbor.
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STŘÍTEŽ (Frýdek-Místek)
Výbor se v roce 2010 zabýval konkrétní problematikou občanů polské národnosti, zejména
jejich právy z titulu Charty, a to ve vazbě na obecní úřad, na školy s polským jazykem
vyučovacím, na organizaci PZKO a na Kongres Poláků v ČR. Situace po komunálních
volbách se z hlediska jeho činnosti nezměnila.
TĚRLICKO (Karviná)
Výbor pracoval v roce 2010 v souladu s ustanovením §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších zákonů, a to před komunálními volbami v počtu 5 členů a po
komunálních volbách v roce 2010 v počtu 7 členů. Plnil standardní úkoly, jimiž je pověřilo
zastupitelstvo obce. Jeho členové byli a jsou i nadále předsedy a členy společenských
organizací národnostních menšin v obci.
TŘANOVICE (Frýdek-Místek)
V obci byl ustanoven i po komunálních volbách v roce 2010 tříčlenný Výbor. Ten se
v poslední době zabýval požadavkem na dvojjazyčné cedule při vjezdu do obce.
TŘEBOM (Opava)
Výbor byl zřízen v minulém volebním období, avšak žádnou činnost nevykazoval. V tomto
volebním období ještě není zřízen.
TŘINEC (Frýdek-Místek)
Jedenáctičlenný Výbor (jeden člen české národnosti, dva slovenské národnosti, čtyři polské
národnosti, dva řecké národnosti a po jednom členovi romské a vietnamské národnosti)
projednával otázku vzájemného soužití národnostních menšin a zavedení dvojjazyčných
nápisů ve městě. I po komunálních volbách v roce 2010 byl Výbor zřízen.
VEJPRTY (Chomutov)
Výbor byl ustanoven i po komunálních volbách v roce 2010. Měl zpracovanou koncepci,
která se zaměřila na romskou národnostní menšinu, vzhledem k rozložení menšin ve městě.
VENDRYNĚ (Frýdek-Místek)
V obci působil pětičlenný Výbor již od prosince 2002. Jsou v něm zastoupeny všechny
národnosti žijící na území obce (česká a slovenská po jednom členu, polská tři členové).
Výbor se scházel pravidelně, každou druhou středu lichého měsíce, když nastala potřeba tak
i vícekrát. Pracoval na základě vlastního plánu, který vycházel z ustanovení Charty. Po
volbách v říjnu 2010 byl zvolen nový, ve kterém je zachováno dosavadní národnostní složení.
Činnost: instalování dvojjazyčných nápisů a označení ve smyslu § 29 odst. 2 zákona 128/2000
Sb., o obcích; koordinace spolupráce mezi národnostně orientovanými spolky (PZKO, Beskid
Śląski, Macierz Szkolna) a vedením obce; národnostní školství; vzájemné soužití všech
občanů obce bez projevů xenofobie a nenávisti k menšinové národnosti; spolupráce
s partnerskými obcemi v Polsku (Goleszów; v rámci spolupráce s ní byly vypracovány
projekty Jdeme společně – Idziemy Razem a Sport a turistika bez hranic, oba jsou
financovány z dotací Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007 – 2011),
na Slovensku (Čierná).
VĚLOPOLÍ (Frýdek-Místek)
Výbor byl ustanoven v roce 2002 a po komunálních volbách v roce 2010 pokračuje ve
stejném složení. Nevyřizoval žádnou agendu.
VINTÍŘOV (Sokolov)
V obci je ustaven šestičlenný Výbor, který je složen ze třech Romů, Poláka, Němky a Slováka.
Výbor se schází podle potřeby a zabývá se vesměs záležitostmi kultury a sportu v obci.
Problémy v průběhu roku nenastaly.
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VŘESOVÁ (Sokolov)
Výbor byl i po komunálních volbách v roce 2010 ustanoven, ničím se nezabýval.
ZLATÉ HORY (Jeseník)
Tříčlenný Výbor město ustanoven od roku 2006 (členové: zastupitel města, příslušník řecké
a romské menšiny). Po komunálních volbách v roce 2010 je předsedou příslušník slovenské
menšiny, zastupitel. Město nepociťuje, že by jeho občané měli potřebu řešit národnostní
otázky, Výbor byl víceméně zřízen pouze z důvodu splnění povinnosti uvedené v § 117 odst.
3, zákona č. 128/2000 Sb.
2. Jaká byla v roce 2010 spolupráce obce popř. výboru pro národnostní menšiny (rady / jiného
orgánu) s organizacemi příslušníků národnostních menšin?

ALBRECHTICE
Spolupráce obce/Výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla na dobré
úrovni. Jedná se o spolupráci s Polským svazem kulturně osvětovým (MS PZKO), který čítá
400 členů, se ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11 a Rodičovským
sdružením (Macierz Szkolna). Občané polské národnosti nejsou diskriminováni za to, že
používají svůj rodný jazyk ve veřejném i v soukromém životě. Na veřejných budovách
a orientačních ukazatelích v obci jsou zavedeny dvojjazyčné nápisy. Cílem a zásadou Výboru
obce je, aby Charta byla dodržována ve všech směrech, pokud to bude možné, tak jak je v ní
uvedeno. Problémy většího charakteru nebyly zaznamenány. Práva národnostních menšin jsou
dodržována. Nedořešená je však otázka označení železniční zastávky v obci. Výbor bude
tomuto problému věnovat větší pozornost v tomto volebním období.
AŠ
Město spolupracuje s organizací Občanské křesťanské sdružení Sintů a Romů. Ta se v roce
2010 intenzivně angažovala v oblasti práce s Romy. Organizovala setkávání, Bohoslužby
a další služby v oblasti pomoci této cílové skupině (poradenství, sanace rodiny apod.). V roce
2010 byla nastavena spolupráce (zkušební provoz - zpětná vazba) a bylo dohodnuto, že v roce
2011 bude společně připraven větší projekt na podporu této činnosti. Dále město spolupracuje
s PaCiHol o.p.s. Tato organizace v Aši pracuje s romskou mládeží - odpovídající nabídka
volnočasových aktivit s ohledem na romskou kulturu.
BERNARTICE
Národnostní menšiny nejsou v obci sdruženy.
BOCANOVICE
Spolupráce s polskou menšinou je nepřetržitá, jelikož dva členové zastupitelstva patří do této
menšiny. Byla uskutečněna společná kulturní akce pro děti.
BRNO - KOHOUTOVICE
I v roce 2010 se Výbor snažil oslovovat jednotlivé zástupce národnostních menšin s nabídkou,
zda by vystoupili v rámci pravidelných přednášek.
BRNO – ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
V roce 2010 připravoval Výbor jako ústřední akci roku Folklorní odpoledne národnostních
menšin z Brna a okolí. Z oslovených národnostních menšin během poslední fáze příprav
postupně odřekli Slováci, Bulhaři a část Moravanů, takže je bylo nutno zrušit. Účast přislíbil
jen romský dětský soubor z Olomouce, s nímž jsou velmi dobré zkušenosti.
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BUKOVEC
Účast PZKO na akci Den obce Bukovec, pronájem kulturního domu PZKO pro potřeby občanů
(např. divadelní představení organizované klubem důchodců). Spolupráce je bezproblémová.
BYSTŘICE
Příslušníci národnostních menšin sehrávají v obci významnou úlohu. Kromě typicky
národnostních organizací jako jsou PZKO nebo Matice školská tvoří příslušníci národnostních
menšin významné procento dalších neziskových organizací, spolků, sdružení a církví.
Z pohledu obce a Výboru je spolupráce velmi dobrá.
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Ve městě neexistuje organizace příslušníků národnostních menšin. Před lety byla snaha
s krajskou romskou koordinátorkou iniciovat vznik romského občanského sdružení, ale
nenašel se nikdo, kdo by se této záležitosti ujal.
ČESKÝ TĚŠÍN
Spolupráce města s organizacemi příslušníků národnostních menšin je stále dobrá.
DOLNÍ LOMNÁ
Je dobrá spolupráce obce s místní skupinou PZKO.
DOUBRAVA
Obec dobře komunikuje s polskou menšinou prostřednictvím MS PZKO. Podílí se na kulturněspolečenském dění v obci a sama organizuje řadu akcí. Ty pořádá v obecním Národním domě
bezplatně. Ostatní národnostní menšiny nevyvíjejí žádnou činnost a nesdružují se.
HNOJNÍK
MS PZKO spolupracuje a zúčastňuje se společných akcí pořádaných obcí, jako např. Hnojnické
odpoledne, Hnojfest a jiné kulturní akce. Vzájemná informovanost mezi Výborem a příslušníky
polské menšiny probíhá prostřednictvím předsedy MS PZKO, který je členem Výboru.
HORNÍ SUCHÁ
Na území obce žije početná polská menšina a občané slovenské, maďarské a německé
národnosti, také romská komunita, jejíž přesný počet je možno určit pouze odhadem.
HRÁDEK
Spolupráce obce s příslušníky polské menšiny byla na dobré úrovni.
CHEB
Vietnamská komunita v lokalitě Svatý Kříž postavila a slavnostně otevřela buddhistický
chrám. Slavnostní obřady k otevření, na které byli pozváni zástupci vedení města Chebu
i Komise pro národnostní menšiny, se uskutečnily 18. srpna 2010.55
CHOTĚBUZ
Členy Výboru jsou mj. delegovaní zástupci organizací příslušníků národnostních menšin
a obec nezaznamenala žádné problémy při spolupráci.

55

V červnu 2010 vzala komise na vědomí, že v Karlových Varech bylo otevřeno Centrum na podporu
integrace cizinců nabízející mimo jiné bezplatné jazykové kursy češtiny pro cizince, tlumočníky či bezplatné
právní služby cizincům. Kontakty byly předány zástupcům vietnamské komunity.
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JABLUNKOV
Výsledkem dobré spolupráce obce s organizacemi příslušníků národnostních menšin: MS PZKO
a Macierz Szkolna (Matice Školská) je obsáhlý přehled aktivit polské národnostní menšiny
a finanční podpora ze strany obce za rok 2010. Výbor v roce 2010 nepociťoval potřebu pro jeho
svolání, neboť nebyl důvod pro řešení naléhavých záležitostí.
JEVIŠOVKA
Výbor spolupracuje se Sdružením občanů chorvatské národnosti.56
JOSEFŮV DŮL
V roce 2010 obec spolupracovala s místní pobočkou Svazu Němců-region Jablonec nad Nisou.
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Vzhledem k tomu, že předsedou Výboru byl zastupitel města, výbor byl aktivní
a zastupitelstvo pravidelně informoval o své činnosti.
KOMORNÍ LHOTKA
V obci působí PZKO, které mimo jiné pořádá kulturní akce. Obec takové aktivity vždy
podporuje. Dále obec spolupracuje se ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Hnojníku, do
které chodí i děti z obce. Problémy se nevyskytovaly.
KOŠAŘISKA
Spolupráce obce s organizací příslušníků polské menšiny (PZKO) je tradičně velmi dobrá, s ní
obec úzce spolupracuje při provádění kulturních akcí.
KRAJKOVÁ
Jednou ročně se pořádá turnaj v karetní hře Lora, která je pozůstatkem po původních
obyvatelích kraje.
KRASLICE
Dobrá spolupráce byla s německou a romskou menšinou. Vietnamská komunita žije uzavřena
mezi svou komunitou a nemá zájem se do společenského života zapojovat.
KRAVAŘE
V roce 2010 aktivně spolupracovalo město a Výbor s jedinou organizací národnostních
menšin ve městě, a to s občanským sdružením založeným v roce 1995, které patří do
organizace Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s názvem Kruh přátel
Německa (Deutscher Freundeskreis). Tato organizace vyvíjí pravidelné aktivity na udržení
jazyka a kultury v našem městě (kulturní vystoupení, jazykové kursy, Bohoslužby
v německém jazyce, veřejně přístupná knihovna s německými tituly, organizování výstav,
přednášek, setkávání příslušníků německé menšiny na zámku v Kravařích, atd.).
KRÁSNO
V obci žádné organizace příslušníků národnostních menšin nepracují.
MALÁ ŠTÁHLE
Obec participovala na přípravě a je zapojena do realizace Komunitního plánu rozvoje
sociálních služeb města Rýmařov. V obci nejsou národnostní menšiny organizovány.
MĚROVICE NAD HANOU
Ze strany menšin nepřijal Výbor žádné podněty.
56

http://www.moravstichorvati.cz/
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MIKULÁŠOVICE
Proběhla informační kampaň o možnosti národnostních menšin obracet se s problémy
a požadavky na Výbor či na oddělení vnitřních věcí MěÚ. Nebyly řešeny zásadní problémy.
MILÍKOV
Spolupráce mezi organizacemi příslušníků národnostních menšin je tradičně velmi dobrá.
V obci fungují dvě organizace PZKO.
MOSTY U JABLUNKOVA
Spolupráce s organizacemi příslušníků polské menšiny byla dobrá a vzájemně prospěšná:
obecní akce Mostecké léto 2010 (spolupráce při gastronomickém zabezpečení akce), tradiční
Bal Gorolski, společná vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ na obecních akcích.
NÁVSÍ
V obci fungují dvě MS PZKO (Návsí, Návsí-Jasení). Spolupráce s nimi je intenzivní. Žádné
závažnější problémy se nevyskytly.
NEJDEK
Dobrá, viz dále.
NÝDEK
Spolupráci obce s organizací příslušníků polské menšiny lze hodnotit jako velmi dobrou.
ORLOVÁ
Každoročně se připravuje Festival národnostních kultur, na němž se podílejí příslušníci
národnostních menšin. Spolupráce města a Výboru je velmi dobrá. Město se podílí i finančně
na festivalu, organizačně pomáhá s přípravou. Zástupci menšin – polské, slovenské a romské
se prezentují zvyklostmi své menšiny. Kulturní vystoupení souborů je náročné a pestré.
Záštitu nad festivalem přijal senátor MUDr. Radek Sušil, který festival rovněž finančně
podpořil. Kromě něj festival podpořilo také Ministerstvo kultury a Polský konzulát v ČR.
Pozvání přijali starostové a primátoři okolních měst a obcí. Festivalu se zúčastnili rovněž
zástupci spřátelených měst. V roce 2010 se jednalo již o 4. ročník.
PETROVICE U KARVINÉ
Jako v předchozích letech je spolupráce obce s organizacemi příslušníků národnostních
menšin na velmi dobré úrovni. V obci jsou dvě společenské organizace, a to PZKO Petrovice
u Karviné a Dolní Marklovice, jejichž činnost je každoročně podporována z rozpočtu obce.
Organizace mají sídla v objektech, které vlastní obec Petrovice u Karviné.
PÍSEK
Spolupráce probíhala bez problémů.
PÍSEČNÁ
Každoročně pořádá PZKO v obci ples. Soužití občanů je pokládáno za dobré.
PRAHA 5
Úzce spolupracuje s občanským sdružením Romano Dives, organizací Člověk v tísni,
romským koordinátorem hl. m. Prahy a Romskou Radou.
PRAHA 8
V roce 2010 nebyla ze strany Komise navázána spolupráce s organizacemi národnostních menšin.
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ROPICE
Místní sdružení PZKO využívá prostory, které jim obec poskytuje zdarma. Nejčastěji jsou
prostory využívány k pravidelným schůzím. Obec každoročně finančně podporuje nákup
knižního fondu v polském jazyce pro místní knihovnu.
ŘEKA
Spolupráce obce a Výboru s MS PZKO se nadále rozvíjí v duchu Charty a jejich spolupráce je
hodnocena velmi pozitivně. Jako příklad dobré spolupráce jsou kulturní akce pořádané
obecním úřadem, kde jejich výtěžek putuje do pokladen, složkám na jejich činnost. Tyto akce
jsou kladně hodnoceny jak složkami, tak i MS PZKO.
STARÁ VES
Soužití občanů národnostních menšin s ostatními občany v obci je bezproblémové. Jen
aktivita při pořádání kulturních akcí je malá, nemají zájem o samostatné provádění některých
akcí. Dobrým příkladem ale je jejich aktivní zapojení s ostatními občany při účasti na
společných akcích, které organizuje obec a její složky.
STONAVA
Spolupráce Výboru a obce Stonava je již řadu let na velmi dobré úrovni. Zejména je rozšířená
kulturní činnost. Pěvecký sbor, který zpívá rovněž polské písně, se schází pravidelně v Domě
PZKO ve Stonavě. Jsou realizovány různé kulturní a společenské akce v polštině.
STŘÍTEŽ
Zastupitelstvo je prostřednictvím zastupitele obce - předsedy Výboru, operativně informováno
o dění a aktivitách národnostní menšiny. Jedná se zejména o činnost organizace Poláků, tj.
MS PZKO, která v obci reprezentuje zájmy polské národnostní menšiny. Neméně důležité je
napojení obce na organizaci Kongres Poláků v ČR.
TĚRLICKO
Spolupráce obce a Výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla v roce 2010
dobrá. Zástupci a organizace národnostní menšiny aktivně působili v oblasti osvěty, kultury,
v obecním tisku a společenském životě obce.
VEJPRTY
S romskou menšinou pracují nejvíce ZŠ ve městě, zejména ZŠ a PŠ Vejprty. Ve škole děti ze
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí navštěvují přípravnou třídu. Dětem to velmi
pomáhá při zařazování se do hlavního vzdělávacího proudu na běžném typu ZŠ. Devět
studentů pokračuje ve studiu na SŠ - v praktické škole, kde se připravují na profesní život
a s vizí pokračovat na odborném učilišti. Dospělým město pomáhalo při jednání s úřady.
VENDRYNĚ
Spolupráce obce i Výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla v roce 2010
jakož i v minulých letech velmi dobrá. Prostřednictvím členů Výboru byla přímá návaznost na
Hlavní výbor PZKO, Macierzy Szkolnej a Kongresu Poláků v ČR. Členové Výboru jsou členy
těchto spolků, pomáhají při organizování jejich akcí a zúčastňují se jich akcí. Členové Výboru
jsou rovněž členy zastupitelstva obce a jednotlivých orgánů obce.
VĚLOPOLÍ
Výbor v roce 2010 nespolupracoval s žádnými organizacemi příslušníků národnostních menšin.
VINTÍŘOV
Spolupráce obce s národnostními menšinami byla v roce 2010 na dobré úrovni a obec reagovala
vždy na podněty,vzešlé od jednotlivých jejich zástupců. Z podnětu zástupce polské menšiny byl
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přítomen na letošních oslavách 120. výročí SDH polský farář, který místním hasičům vysvětil
slavnostní standartu. Na základě dobré spolupráce a z iniciativy německé menšiny bylo uspořádáno
v září 2010 další setkání bývalých občanů zaniklé obce Lipnice, která patří do katastru obce,
tentokráte se konalo v německém Markredwitzu. Na setkání bylo zástupci obce přislíbeno, že
setkání v roce 2011 bude opět na její půdě, za finanční podpory. V obci se konaly v obecním
kulturním zařízení i v tomto roce romské zábavy, bez jakýchkoliv problémů. V průběhu roku bylo
uspořádáno několik sportovních a kulturních akcí ze strany romské menšiny, a to zejména pro děti.
V letních měsících se zúčastnily několika akcí, které byly pořádány nejen obcí, ale např.
v Měcholupech, Praze, Plzni, Českém Krumlově, Teplicích a v Karlových Varech. Obec na
pořádání akcí přispěla ze svého rozpočtu celkovou částkou 52 000,- Kč. Rozumným pronájmem
obecního kulturního a sportovního zařízení a dále financováním obecních akcí z jejího rozpočtu na
kulturu přispívá obec aktivitám, které jsou zde v rámci kulturního plánu pořádány. Nadále
Zastupitelstvo obce poskytuje bezúplatný pronájem nebytových prostor pro činnost romské menšiny
v obecním objektu, kde sídlí občanské sdružení Jiskra pro život. To se podílelo i na pomoci
záplavami postižených obcí (Raspenava). Národnostním menšinám i všem ostatním v obci je
umožněna i příležitost prezentace v obecním občasníku, který vychází jednou za čtvrtletí.
VŘESOVÁ
Výbor nefungoval, spolupráce obce a Výboru nebyla.
ZLATÉ HORY
V roce 2010 nebyl Výbor zastupitelstvem města pověřen žádnými konkrétními úkoly, scházel
se však pravidelně a ze své činnosti podával zastupitelstvu zprávy, vždy za uplynulé pololetí.

2a) příklady dobré praxe v roce 2010:

BYSTŘICE
Součinnost s obecním úřadem při organizování událostí jako Den obce Bystřice, Májová
veselice, Mezinárodní svatojánský festival Bystřice – Bystrzyca.
DOLNÍ LOMNÁ
Členové Výboru pomáhali při organizování III. euroregionálního jarmarku v Dolní Lomné
konaného v říjnu 2010, kterého se zúčastnilo kolem 3000 osob, pozoruhodná je účast
i z Polska. Dále Výbor pomáhal při organizování svátku Mikuláše pro děti z polské i české
ZŠ, při instalování vánoční výstavy v muzeu, kde byla vyhlášena soutěž pro děti z polských
i českých škol O nejkrásnější výzdobu vánočního stromku. Zúčastnilo se jí devět škol.
HORNÍ SUCHÁ
Obec podporuje především kulturní, společenské a sportovní aktivity, které organizuje nejvíce
místní skupina PZKO (Polski Związek Kulturalno Oświatowy). Těchto akcí se zúčastňují
rovněž ostatní občané obce včetně členů zastupitelstva, rady obce a Výboru. Tradičně obec,
společně s PZKO, organizuje tzv. Fedrování s folklórem, což je významným udržováním
nejen lidových zvyků ale i připomínáním hornické minulosti.
HRÁDEK
Obec spolupracuje s MS PZKO při organizování kulturních a sportovních akcí, např. Běh
Hrádkem, Mikulášský turnaj v šachu, Novoroční turnaj ve stolním tenise, stavění máje atd.
JEVIŠOVKA
V roce 2010 nové vedení Sdružení občanů chorvatské národnosti pořádalo Kiritof 2010, na
které spolupracovalo také vedení obce a Výbor. Obec poskytla bezplatně prostory kulturního
domu a podílela se na jeho přípravě.
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JOSEFŮV DŮL
Obec v září roku 2010 otevřela Muzeum místní historie, zde jsou popisy a dokumenty
uvedeny česky a německy. Výbor zde zřízen není.
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Jako příklad dobré praxe lze uvést zejména rozvoj spolupráce s příhraniční oblastí SRN, práce
s německy mluvící místní komunitou a zapojení výboru do přípravy komunitního plánu rozvoje
sociálních a souvisejících služeb zejména v oblasti problematiky sociálně vyloučených občanů.
KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU
Obec spolupracuje s Krajským úřadem Olomouckého kraje a Společenstvím Romů na
Moravě, kde pracuje terénní pracovník, v ZŠ i MŠ pracuje asistentka pedagoga. V roce 2010
měla obec svého terénního pracovníka.
KRAVAŘE
Činnost DFK byla v roce 2010 ze strany města finančně podpořena poskytnutím
neinvestičního příspěvku na úhradu autobusového zájezdu členů organizace DFK do
Nošovic. Město poskytlo organizaci prostory k setkávání a organizování akci pro jejich členy
i pro širokou veřejnost. Na převážné většině akcí DFK byli zastoupeni představitelé města
a město umožňovalo a podporovalo propagaci i osvětu jednotlivých akcí DFK.
NEJDEK
Projednání písemné žádosti Obce Slovákov a Svazu Němců-region Cheb o poskytnutí
finančního příspěvku, spolupráce s romským sdružením Lačo Dzives, jednání Výboru je
veřejně s možností účasti občanů, spolupráce Výboru s Městskou Policií Nejdek v rámci
prevence kriminality.
NÝDEK
Představitelé vedení obce se pravidelně zúčastňují kulturních akcí pořádaných MS PZKO, z nichž
nejvýznamnější v roce 2010 byla premiéra divadelního představení Lufciorze, které nacvičili
mladí členové nýdeckého PZKO. Významnou úlohu na poli osvěty plní místní knihovna, která
obsahuje jak českou, tak polskou část a je finančně podporována z rozpočtu obce.
PETROVICE U KARVINÉ
Od roku 1995 jsou na základě podepsané Smlouvy o příhraniční spolupráci družebních obcí
Petrovice u Karviné a polského Godowa podporována společná setkání uvedených organizací
s polskými partnery v rámci kultury, sportu, sborů dobrovolných hasičů a klubů důchodců.
SMILOVICE
Obec vyhověla Výboru a požádala o dotaci na pořízení nápisů, označení dvojjazyčnými
tabulemi realizovala a provedla i vyúčtování dotace. Ve spolupráci obce s MS PZKO se
v únoru 2010 v kulturním zařízení obce uskutečnila přednáška o problematice dvojjazyčných
nápisů na Těšínském Slezsku spojená s výstavou knih regionálního vydavatelství. Akce se
účastnil i ministr pro lidská práva a menšiny.
STŘÍTEŽ
Ples polských škol, společná kulturní akce v obci Jaworze (Polsko), společná kulturní akce pěvecká soutěž Rozvíjej se poupátko pro žáky českých i polských škol.
TŘANOVICE
Příkladem dobré praxe byla např. realizace projektu Uvítací tabule v Třanovicích. Neinvestiční
dotace na tento projekt byla obci poskytnuta v rámci programu Podpora implementace
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2010, a to Úřadem vlády ČR. Obec se
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domnívá, že projekt dosáhl stanoveného cíle. Polská menšina, která je v obci zastoupena
významným procentem obyvatelstva, má na dvojjazyčné označení vjezdu do obce bezesporu
nárok. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo chtělo předejít případným konfliktům, projevům
vandalismu apod., které se bohužel v oblasti Těšínského Slezska často objevují, rozhodlo se pro
realizaci uvítacích cedulí u vjezdu do obce, a to na základě diskuse, která proběhla mezi českou
a polskou částí obyvatel. Z diskuse vyplynulo, co je pro kterou část obyvatel přijatelné, co
nikoli, co je kdo ochoten tolerovat. Zjednodušeně lze říci, že se v obci zlepšily vztahy mezi
polskou a českou částí obyvatelstva. Zástupci polské menšiny tlumočili rovněž svoji
spokojenost. Že byly uvítací panely přijaty kladně, lze usuzovat i z faktu, že se dosud nestaly
terčem vandalů. Dvojjazyčné dopravní značky v okolních obcích byly často opakovaně a již
velmi krátce po osazení poškozeny. Projekt je proto hodnocen jako úspěšný.
V obci existuje PZKO. Podpora činnosti spolků v obci je především prostřednictvím Programu
podpory zájmových aktivit vyhlášeném obcí Třanovice na rok 2010. Cílem by mělo být udržení
a rozvoj aktivit vedoucích ke zlepšení podmínek pro seberealizaci občanů, zejména mladé
generace, smysluplnému využití volného času. Dalším způsobem podpory spolků je denní
pronájem školního hřiště pro spolky a sdružení působící v obci zdarma, dále pak pronájem
tělocvičny, společenského sálu a školící místnosti. Obec se spolky v obci úzce spolupracuje,
v letošním roce např. při přípravě akce agroturistické trhy Třanovice – Jaworze, kdy např. PZKO
do programu akce přispěl jednak dožínkovým programem (pásmo lidových písní ve slezských
krojích), ale i přípravou pohoštění (místních specialit) pro ostatní občany. Spolky se účastní
oblíbené ekologické akce Transaurus, kdy obec přispívá spolkům na každého brigádníka, který
pomohl při jarním úklidu obce. Peníze pak spolky využívají pro svou spolkovou činnost.
VENDRYNĚ
Velmi operativní reakce vedení obce na realizaci usnesení Výboru, dodržování dvojjazyčnosti
na akcích pořádaných obcí, v obecních novinách jsou pravidelně uveřejňovány články
v menšinovém jazyce, podporování aktivit spojených s činností národnostní menšiny, kde
bylo respektováno a umožňováno užívání menšinových jazyků a tradic. Vedení obce se těchto
akcí pravidelně zúčastňuje, pracovníci obecního úřadu jsou ve většině případů schopni
vyjadřovat se v menšinovém jazyce, když toto situace vyžaduje. Spolupráce s Klubem zábavy
a sportu, který sdružuje mládež většinové i menšinové národnosti.
ZLATÉ HORY
Jedinou výraznější menšinou ve městě je menšina řecká. Pravidelně pořádá taneční řecké
večery spojené s ochutnávkou řeckých specialit, reprezentovala také město na festivalu
Řeckých dnů v Krnově. Řecká obec Zlaté Hory, která byla založena v roce 2008, má 49
registrovaných členů.

2b) problémy v roce 2010:

BYSTŘICE
Poškozování dvojjazyčného značení při vjezdech do obce.
BRNO – ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
V Brně existuje řada národopisných společností a organizací, koordinací jejich činnosti
v rámci Brna se zabývá Kulturní a informační centrum města Brna. V předstihu si MČ pro
Folklorní odpoledne zajistila den, kdy v kalendáři kulturních akcí města bylo volno. Na tento
termín byly pozvány vybrané folklorní skupiny národnostních menšin (viz bod 2). Zájem
o vystoupení byl velký. Avšak město se rozhodlo tento termín obsadit identickou akcí
celoměstského rozsahu na jiném místě města. MČ pochopitelně většina souborů odřekla
a zúčastnila se akce významnější. Tato akce měla být akcí roku a vzhledem k tomu, že rok
2010 byl rokem dvojích voleb, další akci Výbor již neplánoval.
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HRÁDEK
Ničení dvojjazyčných nápisů.
CHEB
Zatím se nedaří splnit opakovanou žádost zástupců menšin v komisi - vybudovat v Chebu
komunitní centrum, kde by se menšiny mohly scházet a jež by sloužilo jako místo pro prezentaci
kultury národností. Od původní představy, vybudovat toto centrum v plánovaném středisku
sociálních služeb v lokalitě Zlatý vrch, se muselo ustoupit. Komunitní centrum není sociální
službou ve smyslu zákona 108/2006 Sb., a nelze ho tedy z vyhlášených dotačních titulů podpořit.
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Za problém lze označit nemožnost najít takové zástupce romské komunity ve městě, kteří by
se jakkoliv podíleli na rozvoji aktivit výboru a využili možnosti prosadit pozitivní změny.
KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU
Stále se opakující špatná docházka dětí dojíždějících mimo obec do školy, nedostatečná
hygiena, dětem se v rodině nikdo nevěnuje, špatné hospodaření v rodinách.
NÝDEK
Problémem zůstává opakované a těžko postižitelné ničení vjezdových tabulí s názvem obce
v polském jazyce resp. polského textu na uvítací tabuli před vjezdem do obce.
ROPICE
Pro umístění dvojjazyčných nápisů u vjezdu a výjezdu z obce není tzv. politická vůle v obci,
kvůli vysoce negativnímu postoji většinové populace.57
SMILOVICE
Vjezdové a výjezdové nápisy byly poničené a následně zcizené, odcizení bylo šetřeno Policii
ČR a věc byla odložena.
STŘÍTEŽ
Jediným, avšak stále se opakujícím se problémem je ničení dopravní značky označující obec
v polském jazyce. Polákům toto označení obce v polském jazyce nikdy nechybělo a ani nechybí,
když jej někdo odcizí, avšak většině vadí, když polský název je sprejery hanlivě znehodnocen.
ZLATÉ HORY
Člen Výboru, který je zástupcem romské menšiny, neprojevoval žádný zájem o spolupráci,
ani se přes opětovné žádosti neúčastnil jeho schůzek. Jeho činnost byla skončením volebního
období ukončena.

3. Jakým způsobem obec finančně podporovala v roce 2010 organizace / aktivity národnostních menšin
(prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci jiných dotačních programů, ad hoc
podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)?

Podpora ze strany obcí ukazuje na setrvalou dominanci polských projektů v průběhu
posledních let, většina z podpořených aktivit (19) se týkala právě polských organizací. Tato
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Předseda Výboru trvá na tom, aby dvojjazyčné názvy byly v celém regionu Těšínského Slezska zavedeny
plošně, a to na základě příslušných zákonů, které jsou podle něho běžné v Evropě, jelikož polská menšina není
imigračním obyvatelstvem a žije zde už několik staletí. Limit 10 %, určující možnost zavedení dvojjazyčných
názvů, považuje za diskriminační. V jiných zemích EU je dvojjazyčné označení v příhraničních regionech plošné
(viz jižní Tyrolsko a v Rakousku u slovinského pohraničí). Tento systém v ČR nefunguje a požadavky na
zavedení dvojjazyčných názvů rozdmýchává v jednotlivých obcích národnostní spory, vášně a osočovaní
národnostních menšin většinovým obyvatelstvem.

90

situace ilustruje poměrně výjimečné postavení polské menšiny v ČR, odrážející její
teritoriální příslušnost. Konkrétní podpora jednotlivých projektů je uvedena v příloze 11.

4. Jaké zkušenosti má obec s implementací Charty? 58

ALBRECHTICE
Výbor konstatuje, že úkoly v oblasti veřejné správy uváděné v Chartě v odstavci 1-5 jsou
zajišťovány. Jedná se hlavně o vyřizování agendy, kdy pracovníci obecního úřadu ovládají
polštinu, jsou proto schopni vyřídit žádosti podané v polštině. Svatební i smuteční obřady
v obci jsou dle žádosti občanů poskytovány i v polském jazyce. Na většině významných
budovách v obci jsou dvojjazyčné nápisy (Obecní úřad Albrechtice, Obecní Policie, Obecní
knihovna apod.). Dvojjazyčně jsou také označeny dopravní značky Začátek obce, Konec obce,
tak, jak to ukládá vyhláška č. 91/2009 Sb., orientační tabule a autobusové zastávky v obci.
AŠ
V oblasti přichází v úvahu slovenský jazyk, nebyl ale zaznamenán problematický případ při
komunikaci v tomto jazyku na úřadech na Ašsku.
BERNARTICE
S dokumentem byla seznámena Rada i zastupitelstvo obce.
BOCANOVICE
V roce 2008 obec nainstalovala názvy na veřejné budovy v polském jazyce, které jsou
dodnes, rovněž zrealizovala dopravní značení vjezd a výjezd z obce, avšak během půl roku
tyto dopravní značky byly odcizeny.
BRNO-ŘEČKOVICE-MOKRÁ HORA
Vzhledem k tomu, že národnostní menšina, na jejímž podkladě byl Výbor zřízen, tj.
Moravané, hovoří českým jazykem, nemá MČ zkušenosti resp. problémy s implementací
Charty.
BUKOVEC
V roce 2010 nebyly podány žádné písemné žádosti na tlumočení, nebo překlady z polského
jazyka do českého jazyka. Užívání místních názvů a názvů veřejných budov v polském
jazyce: v obci jsou veřejné (obecní) budovy označeny česko-polskými nápisy. Jedná se
o obecní úřad, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím a hasičskou zbrojnici.
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Žádné zkušenosti nemají Abertamy, Bělá pod Pradědem, Bílá, Bochov , Božíčany, Branná, MČ BrnoKohoutovice, Bublava, Dasnice, Desná, Dívčí Hrad, Dolní Dvořiště, Dolní Nivy, Dolní Poustevna, Doubrava,
Frymburk, Habartov, Hora svaté Kateřiny, Horní Maršov, Hradec-Nová Ves, Hrušovany, Chbany, Chlum svaté
Maří, Jaroměř, Jáchymov, Jindřichovice, Jindřichovice pod Smrkem, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Jívka, Katusice,
Klášterec nad Ohří, Krajková, Kravaře, Královské Poříčí, Krásná, Krásno, Krásný Dvůr, Křišťanovice, Kytlice,
Lampertice, Lenora, Lesná, Lipno nad Vltavou, Loket, Lomnice, Loučovice, Luby, Malá Morava, Malá Štáhle,
Malonty, Merklín, Měrovice nad Hanou, Mikulášovice, Milhostov, Milotice nad Opavou, Mírová, Nebanice,
Nejdek, Nepomyšl, Nové Sedlo, Nový Kostel, Oborná, Okrouhlá, Písečná, Plesná, Potůčky, MČ Praha 5, Přední
Výtoň, Přepychy, Rotava, Rovná, Rozvadov, Rožmberk nad Vltavou, Skorošice, Sokolov, Spomyšl, Stará Ves,
Staré Křečany, Stružná, Svatava, Světlík, Šluknov, Tisová, Vápenná, Veliká Ves, Velká Kraš, Velké Kunětice,
Vělopolí, Vidnava, Vilémov (uvádí výuku němčiny jako nepovinného předmětu), Vintířov (obec pouze vyjádřila
obavu, že některé jazyky se vytrácejí ze života), Vlčice, Vřesová, Vysoká Pec a Žacléř (na MěÚ je dostatek
pracovníků ovládajících němčinu).
Nevyjádřily se Bílá Voda, Blatno, Březová, Hazlov, Horní Blatná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrabětice, Hrčava,
Chvaleč, Jevišovka, Jívka, Josefov, Josefův Důl, Kaceřov, Kobylá nad Vidnavkou, Komorní Lhotka, Kružberk, Kryštofovo
Údolí, Libavské údolí, Libá, Lipová, Mirkovice, Nová Pec, Nová Ves, Oloví, Pernink, Písečná, Přehýšov, Ropice, Roudno,
Rožmitál na Šumavě, Rudná pod Pradědem, Sedloňov, Sokolov, Stanovíce, Stará Červená Voda, Staré Sedlo, Stříbrná,
Šabina, Třebom, Vejprty, Velká Štáhle, Velký Karlov, Vysoká a Zbytiny.
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BYSTŘICE
Výbor i zastupitelstvo se zabývalo otázkou provádění Charty (tlumočení a překlady, užívání
místních názvů a názvů veřejných budov v polském jazyce).
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Dle zkušenosti minimum Romů užívá romský jazyk, děti jej téměř neznají.
ČESKÝ TĚŠÍN
V roce 2010 se Výbor ani zastupitelstvo otázkami Charty nezabývaly.
DOLNÍ LOMNÁ
Výbor se zabýval otázkou provádění Charty. Bere za svůj její cíl, chránit a podporovat
užívání regionálních či menšinových jazyků v osobním a veřejném životě.
HNOJNÍK
V obci je umožněno předškolní a základní vzdělávání v polském jazyce. Podle starosty
v rámci základního vzdělání není kladen důraz na výuku regionálních dějin. Požadavky na
tlumočení a překlady písemných žádostí podaných v polském jazyce nebyly řešeny.
HORNÍ SUCHÁ
Výbor se v uplynulém období nezabýval otázkou provádění Charty, protože podstatné
záležitostí byly vypořádány v dřívějším období. To se týká především problematiky
dvojjazyčnosti v tom smyslu, jak ji umožňuje zákon o obcích.
HRÁDEK
Tato problematika již byla vyřešena v minulých létech. K dořešení zůstává zhotovení tabulí
s místními názvy části obce.
CHOTĚBUZ
V roce 2010 nebyly vynakládány finanční prostředky na provádění Charty. Výbor
připravoval zavádění dvojjazyčných označení.
JABLUNKOV
Město již obdrželo dotaci od Úřadu vlády na dvojjazyčné cedule v roce 2009. Na rok 2011 má
v úmyslu osadit dvojjazyčnými označeními šest ulic, budovy veřejných institucí (městská policie,
hasiči, ZUŠ, Dům s pečovatelskou službou a Dům dětí a mládeže, Městský úřad) a městský les.
KOMORNÍ LHOTKA
V roce 2010 byly umístěny u vjezdu do obce dvojjazyčné názvy obce. Dále se začala řešit
otázka MŠ s polským jazykem vyučovacím, ta zatím není dořešena.
KOŠAŘISKA
V roce 2010 se zastupitelstvo obce nezabývalo otázkou provádění Charty, tato problematika
byla řešena již v minulých letech.
KRASLICE
V obvodu města žijí občané hovořící německy, romsky a vietnamsky. Žádné zkušenosti město
s Chartou nemá.
KRAVAŘE
Město je územím, kde pobývají občané hlásící se k různým národnostním menšinám, uznává
menšinový či regionální jazyk jako výraz kulturního dědictví a jím zřízené školy (v některých
případech i v předškolním vzdělávání) i neziskový sektor poskytují možnost našim občanům,
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kteří menšinový jazyk neovládají, aby se jemu mohli naučit. Prostřednictvím jím zřízených
škol zajišťuje mezistátní výměny žáků především s Polskem a Slovenskem.
MILÍKOV
V roce 2010 se zastupitelstvo nezabývalo otázkou provádění Charty, toto řešilo v minulých letech.
MOSTY U JABLUNKOVA
K dnešnímu dni jsou v obci dvojjazyčné nápisy na vjezdových i výjezdových tabulích.
NÁVSÍ
Zavedení dvojjazyčných nápisů na obecním úřadě, jiné aktivity obec v tom směru nevyvíjí.
NÝDEK
Místní občané polské národnosti vesměs dobře ovládají český jazyk slovem i písmem
a nevyžadují služby spojené s tlumočením a překlady. V souvislosti s přestěhováním sídla
Obecního úřadu byly pořízeny dvojjazyčné informační tabule.
ORLOVÁ
Ve městě je podporováno vzdělávání polské menšiny v jejím rodném jazyce. Město zřizuje
neúplnou ZŠ s polským jazykem vyučovacím (třídy 1.–5.). Její součástí je MŠ. Vyšší stupeň
ZŠ mohou orlovské děti absolvovat v obci Dolní Lutyně nebo ve městě Karviná, kde je
možno pokračovat i ve středoškolském vzdělávání, podobně jako v Českém Těšíně.
Ustanovení části II. Charty se romštiny jako takové netýká. Romové ve většině případů
nemluví romsky, hovoří etnolektem nebo česky. Výjimku tvoří nově přistěhovaní Romové ze
Slovenska, jejich děti navštěvují ZŠ v obvodu města.
PETROVICE U KARVINÉ
Zastupitelstvo obce, ani Výbor se v roce 2010 nezabývaly otázkou provádění Charty.
PÍSEK
Obec podporuje zřízení nepovinného předmětu, výuku polského jazyka v ZŠ, jí zřizované.
MČ PRAHA 8
V obvodu MČ by bylo možno za menšinový jazyk považovat romštinu. Romštinu však
používají Romové uvnitř své komunity, jinak hovoří česky, ojediněle slovensky. Za daných
okolností nelze získat zkušenosti s uskutečňováním Charty.
ŘEKA
Výbor i zastupitelstvo obce se již v roce 2007 zabývaly otázkou provádění Charty. Jednalo se
o názvy veřejných budov v polském jazyce. Zvažují na začátku obce umístit uvítací tabuli ve
více jazycích a logem obce, jelikož jde o obec, kde jsou lyžařské vleky, turistický ruch a jezdí
sem hodně návštěvníků.
SMILOVICE
Zavádění dvojjazyčných nápisů: označení názvu obce bylo v jazyku menšiny realizováno
v roce 2010, nápisy Obecní úřad a Knihovna v roce 2007, ulice v obci nejsou.
STONAVA
Výbor popř. zastupitelstvo obce v tomto období neřešil otázku provádění Charty.
Problematika dvoujazyčných nápisů byla již v minulosti vyřešena, a to při označení budov,
institucí, jak rovněž při stanovení informačního systému v obci.
Realizace čl. 10 odst. 1a) je v konkrétní rovině vyřešena, a to tak, že prakticky všichni
zaměstnanci OÚ ovládají menšinový jazyk a občané se bez problémů v tomto jazyce
dorozumívají na úřadě. Stejně tak je realizován či. 10 odst. 2g), tj. užívání místních názvů
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v menšinovém jazyce (např. historická památka Švédský kopec, kulturní památka kostel
sv. Maří Magdalény).
STŘÍTEŽ
Výbor nezaznamenal žádné problémy týkající se provádění Charty. Tlumočení a překlady
materiálů pro potřeby obyvatel nejsou požadovány.
TĚRLICKO
Na veřejných budovách v obci jsou zavedeny dvojjazyčné nápisy. Byl tak splněn požadavek
organizací na zavedení dvojjazyčných nápisů v obci. Tlumočení a překlady nebyly prováděny.
TŘANOVICE
V obci jsou dvojjazyčně (v jazyce českém a polském) označeny názvy veřejných budov. Obec
již obdržela v roce 2007 od Moravskoslezského kraje dotaci na realizaci dvojjazyčných
nápisů. Ta byla použita na výrobu dvojjazyčné tabule na budově obecního úřadu, dvojjazyčné
vizitky u vstupních dveří a dveří jednotlivých kanceláří.
TŘINEC
Zavedení dvojjazyčných nápisů obce, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství
a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků bylo projednáváno na
několika zasedáních výboru (§ 117 odst. 3). Výbor však nepřijal platné usnesení.
VENDRYNĚ
Viz výše. Po komunálních volbách v říjnu 2010 došlo k obnovení zastupitelstva a zvolení
nového Výboru.
ZLATÉ HORY
Vzdělávání probíhá v českém jazyce, nebyl vznesen požadavek na vzdělávání v menšinových
jazycích.
6.2. Statutární města
1. Byl v roce 2010 v působnosti statutárního města ustanoven Výbor (rada / jiný orgán / koordinátor), jakou
agendu konkrétně vyřizoval?

BRNO
Pětičlenný Výbor (tři zástupci národnostních menšin – německé, polské a romské; dva
zastupitelé města) byl ustanoven již v listopadu roku 2001 a fungoval do komunálních voleb
v roce 2010. Od té doby se vyměnili zástupci národnostních menšin (bulharská, maďarská,
komunita Jižních Slovanů). Tajemníkem Výboru je poradce pro národnostní menšiny,
pracovník Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Výbor se v minulém roce zabýval
zejména dotačním řízením (projednávání žádostí organizací národnostních menšin o dotace
z rozpočtu statutárního města Brna), rozbory z Úřadu práce Brno-město Cizinci na trhu práce,
zajištěním třetího ročníku Babylonfestu 2010 ve spolupráci s Brněnským kulturním centrem
pod názvem Brno – město kosmopolitní a také již přípravou čtvrtého ročníku (je plánován na
červen 2011). Výbor taktéž účinně spolupracoval s Jihomoravským regionálním centrem na
podporu integrace cizinců, jeho zástupci se zúčastnili několika zasedání partnerů projektu
(Diecézní charita Brno, Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), Organizace pro
pomoc uprchlíkům - OPU, Jihomoravský kraj a město Brno).
Významným mezníkem pro národnostní menšiny byl den 12. června 2010, kdy za přítomnosti
1. náměstka primátora bylo slavnostně otevřeno Centrum národnostních menšin, a to
v objektu Staré radnice v ulici Radnická 8. V tomto objektu již měla pronajaté prostory Řecká
obec Brno. Odbor správy budov připravil další tři smlouvy k pronájmu, s organizacemi Svaz
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Maďarů Brno, Polský klub Polonus a Přátelé Podkarpatské Rusi. Nastěhování uvedených
organizací do pronajatých místností se uskutečnilo v I. čtvrtletí 2011.
ČESKÉ BUDĚJOVICE
V působnosti statutárního města nebyl v roce 2010 ustanoven Výbor nebo jiný orgán pro
národnostní menšiny. Situace se po komunálních volbách na podzim roku 2010 nezměnila.
DĚČÍN
Statutární město v průběhu roku 2010 neustanovilo Výbor ani radu, která by se zabývala
otázkami národnostních menšin. Město ale organizuje pravidelná setkávání zástupců města
s romskými aktivisty, které se v roce 2010 uskutečnilo dvakrát. Během prvního jednání byl
stanoven okruh problémů, které se budou postupně společně projednávat, druhé jednání bylo
tematicky zaměřeno na oblast školství, zejm. s důrazem na využitelnost tzv. přípravných
ročníků ZŠ. Domnívá se, že tato setkání byla úspěšným počátkem užší spolupráce s romskou
komunitou ve městě. V rámci úřadu pracuje v kumulované funkci koordinátorka pro
národnostní menšiny a od května do prosince 2010 zahájil činnost na základě přiznané dotace
v rámci programu Podpora terénní práce romský terénní pracovník.
FRÝDEK-MÍSTEK
Také v roce 2010 pokračovala činnost Poradce pro národnostní menšiny - jedná se
o kumulovanou funkci s pozicí protidrogového koordinátora města a zároveň jde o vedoucího
oddělení sociální prevence, odboru sociálních služeb Magistrátu města. Poradce se věnuje
především romské komunitě ve městě. V rámci oddělení sociální prevence, ve kterém poradce
působí, je zřízena sociální služba terénní práce, která se věnuje romské komunitě a úzce
spolupracuje s Poradcem - předávají si aktuální informace o situaci v rámci romské menšiny
(bytová problematika, dluhy, zdraví, hygiena, sociální poměry, nezaměstnanost, aj.). Po
podzimních komunálních volbách se v tomto směru nic nezměnilo.
HAVÍŘOV
Výbor (podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) nebyl zřízen.
Od roku 2004 byla na Magistrátu města zřízena funkce poradce pro národnostní menšiny,
jehož úkolem je vyřizování agendy práv příslušníků národnostních menšin, jejich sledování,
spolupráce se školami, které navštěvují jejich děti, poskytování informací o vyřizování
úředních záležitostí na správních úřadech apod. Tento poradce úzce spolupracuje s Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje – poradcem pro národnostní menšiny (romským poradcem).
Od května 2009 byla zřízena funkce romského asistenta jako terénního pracovníka, který
s poradcem pro národnostní menšiny úzce spolupracuje.
V přípravné fázi Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířova pro Integrovaný
operační program byla ustanovena pracovní skupina pro romské záležitosti a v rámci
komunitního plánování sociálních služeb ve městě vznikla v roce 2010 pracovní skupina
Občané v přechodné krizi a etnické menšiny.
HRADEC KRÁLOVÉ
V březnu 2010 byl schválen a stal se tak součástí Strategického plánu rozvoje města do roku
2020 3. plán sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro období 2010 –
2012. Tento plán je prioritně zaměřen na posílení rozvoje sociální oblasti, na možnosti
a rezervy ve vzájemné spolupráci zúčastněných partnerů v procesu plánování sociálních
služeb a na participaci města v rámci rozvoje služeb. Jednou ze skupin podílejících se na
procesu komunitního plánování je i pracovní skupina pro národnostní a etnické menšiny
a osoby v obtížné životní situaci, kterou tvoří především zástupci poskytovatelů služeb
a jejich zadavatele, v současné době má tato skupina zhruba 30 členů.
V roce 2010 se pracovní skupina věnovala zejména sociálnímu bydlení, problematice
předlužení a možnostem zvyšování schopnosti uživatelů služeb plnohodnotně se zapojit do
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společnosti a zabránit tak sociálnímu vyloučení. Do organizační struktury Magistrátu města,
konkrétně na odbor sociálních věcí a zdravotnictví, je zařazena funkce koordinátora etnické
a národnostní problematiky a jednoho terénního pracovníka, kteří spolu spolupracují.
V loňském roce se věnovali zejména bytové, finanční a zdravotní problematice, dále řešili
problémy spjaté s nezaměstnaností, vzděláváním, hygienou a sociálně patologickými jevy,
které úzce souvisí se jmenovanými tématy.
CHOMUTOV
Po komunálních volbách v roce 2010 byl zřízen třináctičlenný Výbor, z toho čtyři jsou
zastupitelé města, devět je z řad členů národnostních menšin (německé, romské, rusínské,
ukrajinské) a jeden zástupce vietnamské komunity.
JIHLAVA
Po komunálních volbách v roce 2010 nebyl v působnosti statutárního města ustanoven Výbor,
ani jiný poradní orgán pro národnostní menšiny. Takovéhoto opatření vzhledem k poměrně
malému početnímu zastoupení příslušníků národnostních menšin žijícím ve městě a jejich
celkem bezproblémovému soužití nebylo třeba.
KARLOVY VARY
Výbor nebyl v působnosti města v roce 2010 ustaven.
KARVINÁ
Výbor ve volebním období 2006-2010 pracoval se zástupci polské, romské, řecké a slovenské
menšiny. Scházel se pravidelně jednou v měsíci a činnost vyvíjel dle plánu práce schváleného
zastupitelstvem města. Spolupracoval při řešení problémů jednotlivých menšin, podporoval
rozvoj informovanosti a činnosti, které směřují ke snižování konfliktů mezi majoritou
a minoritou. Po komunálních volbách v roce 2010 došlo ke snížení počtu členů na sedm.
KLADNO
Vzhledem k tomu, že ve městě Kladně, podle zákona o obcích č. 128/2000Sb., ve znění
pozdějších předpisů, procento občanu hlásících se k jiné než české národnosti nedosahuje
určené výše, nebyl zde Výbor zřízen.
LIBEREC
Komunitní středisko Kontakt (KSK) se i v roce 2010 věnovalo v rámci svých aktivit také
národnostním menšinám a jejich příslušníkům na území města. Rada pro národnostní menšiny
byla zřízena rozhodnutím ředitele KSK v souladu se zákonem č. 273/2001 Sb. v roce 2008
a od té doby funguje jako poradní orgán ředitele pro otázky týkající se národnostních menšin
a systémově napomáhá integraci národnostních menšin, v občanském životě zabezpečuje
informovanost všech komunit navzájem, spolupracuje s příslušnými orgány samosprávy,
zprostředkovává a projednává multikulturní akce a nadále usiluje o multikulturní prostředí
v Liberci. V roce 2010 rozšířila svoje složení o dalšího člena, a to zástupce ukrajinské
menšiny. V současné době je zastoupena šesti členy.
V roce 2010 se podařilo uskutečnit 10 akcí pro národnostní menšiny. Za zmínku stojí zejména
akce Setkání národností, které proběhlo formou první veřejné snídaně pod širým nebem dne
10. června 2010, kdy se na nádvoří liberecké radnice setkali hosté různých národností žijících
v Liberci (např. arménské, ukrajinské, uzbecké, vietnamské, německé, moldavské, ruské
apod.). Akce proběhla ve spolupráci se Statutárním městem, které poskytlo prostory zdarma
a dále s Centrem pro integraci cizinců pro Liberecký kraj, které zahájilo svoji činnost ve
městě v květnu 2010 a občanským sdružením Foreigners, které zaměřuje svoji činnost na
poskytování sociálních služeb cizincům Liberci již několik let.59 Mezi dalšími aktivitami jsou
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Více informací na webových stránkách: http://www.ksk-liberec.cz/10814/i-verejna-snidane-pod-sirym-nebem/.
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Letní a Zimní programy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, sem patří
zejména děti z největších panelových sídlišť v Liberci. Jedná se zejména o děti romské, ale
i vietnamské či korejské a další. Další multikulturní akce: Japonský den, Slovenský den,
Oslava Mezinárodního dne Romů, Cesta po Japonsku a další.
M LADÁ BOLESLAV
V roce 2010 se scházela jako poradní orgán rady města Komise pro integraci etnik
a národnostních menšin, která vznikla na konci roku 2009, a to ve složení zástupců města,
zástupců etnických a národnostních menšin žijících na jeho území, konkrétně romské,
vietnamské a ukrajinské menšiny, dále pak zástupce pracovních agentur, náčelníka městské
policie, romského poradce. Komise nejprve schválila svůj status, následně se zabývala svým
zviditelněním mezi lidmi žijícími v Mladé Boleslavi, a to vytištěním a distribucí letáčků
vyzývajících ke spolupráci s Komisí. Letáčky byly vytištěny v pěti jazykových mutacích.
Následně se na jednání Komise představilo občanské sdružení působící v Mladé Boleslavi
v oblasti integrace cizinců a uzavřelo s městem partnerskou smlouvu. Komise se při svém
působení mohla opírat i o Komunitní plán sociálních služeb města Mladá Boleslav, v jehož
prioritách lze najít i otázky týkající se cizinců a národnostních menšin. Jako jeden z konkrétních
výstupů se rýsuje pořádání kulturního festivalu v Mladé Boleslavi, na kterém by se měly
prezentovat neziskové organizace zde působící na poli integrace cizinců a rovněž i zástupci
jednotlivých menšin, žijících na území města.
Po volbách na podzim roku 2010 se obměnilo složení Komise a plánuje se oslovit další dvě
organizace působící v Mladé Boleslavi na poli integrace cizinců ke spolupráci, širší zmapování
situace národnostních menšin v Mladé Boleslavi a je zde i návrh na zorganizování veletrhu
neziskových organizací tak, aby neziskový sektor mohl veřejně prezentovat své poslaní.
MOST
Rada města zřídila pro funkční období 2006-2010 jako svůj poradní orgán Komisi
národnostních menšin. Ta v roce 2010 byla jedenáctičlenná, doplněná o další odborné
a externí poradce maďarské, židovské a bulharské národnostní menšiny, experta PČR
a koordinátora pro národnostní menšiny Magistrátu města. Komise byla informována
o doporučeních Romské Rady, Rady vlády ČR pro lidská práva, krajského koordinátora
národnostních menšin a řešeních problémů na místní úrovni, zejména jejich požadavků na
zabezpečení jejich aktivit ve městě. Na zajištění sportu a kulturních tradic národnostních
menšin doporučila komise Radě města poskytnout finanční dary konkrétním realizujícím
subjektům. Komise v roce 2010 přerozdělila a Rada města schválila z rozpočtu města na
podporu těchto aktivit finanční prostředky ve výši 75 000 Kč.
Koordinátorem pro národnostní menšiny byla vykonávána agenda spojená s administrací
a poradenstvím na úseku záležitostí národnostních menšin a cizinců, včetně dalších témat např.
azylové poradenství, integrace romských komunit a prevence kriminality ve spolupráci s MěP
a PČR, metodické řízení terénních pracovníků a terénní práce realizované v projektu města
Prevence sociálního vyloučení v romských lokalitách, podpora jejich začleňování do společnosti,
který směřuje především do oblastí sociální pomoci, občanského soužití, bydlení a zaměstnanosti.
Pro léto 2010 byl koordinátorem pro národnostní menšiny naplánován a realizován program
pro děti, které neodjely na prázdniny. Deseti prázdninových výletů se zúčastnilo 219 dětí ve
věku 6-14 let. Další akce, bowlingového turnaje se zúčastnilo 15 dětí. Nabídku výletů využila
cílová skupina dětí ze sociálně slabých rodin, z toho bylo 90% dětí romských.
Koordinátor pro národnostní menšiny spolupracoval se ZŠ v Chanově, s romskými
organizacemi a organizacemi věnujícími se oblasti národnostních menšin ve správním
obvodu. Pravidelně se zúčastňoval a pracoval ve dvou skupinách Strategického plánu
Lokálního partnerství Most, které koordinuje Agentura pro sociální začleňování v romských
lokalitách (pracovní skupina Volný čas a vzdělávání a skupina Zaměstnávání); aktivně se
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účastnil i pracovní skupiny vytvořené v rámci Integrovaného plánu rozvoje města,
deprivovaných mosteckých zón a občanského soužití IPRM DEMOS.
Koordinátor pro národnostní menšiny připravoval podklady pro činnost Komise pro
národnostní menšiny a zajišťoval plnění pokynů a implementaci dokumentů z Romské Rady,
Krajského úřadu Ústeckého kraje a jednotlivých ministerstev na místní úrovni.
Na konci roku 2010 po komunálních volbách nová Rada města Mostu usnesením zřídila pro
funkční období 2010-2014 jako svůj poradní orgán devítičlennou komisi národnostních
menšin. V komisi nemá zastoupení žádná národnostní menšina. O přítomnosti jejich zástupců
na jednání komise budou na základě statutu a jednacího řádu členové hlasovat.
OLOMOUC
Vzhledem k výsledkům sčítání lidu v roce 2001 nebyl ani v roce v působnosti města 2010 Výbor
konstituován. Agendu národnostních menšin zajišťovala poradkyně pro národnostní menšiny
Magistrálu města. Plnila konkrétní úkoly, napomáhající jejich integraci do většinové společnosti.
OPAVA
V roce 2010 nebyl v působnosti města Výbor ustaven. V souladu se strategickým dokumentem
Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Opavy na období 2008 - 2010
pracuje aktivně skupina Péče o národností menšiny. Do organizačního řádu Magistrátu města jsou
na odboru sociálních věcí zařazeni dva terénní pracovníci pracující s romskou komunitou. Jak
pracovní skupina, tak terénní pracovníci se zabývali problematikou bydlení, nezaměstnanosti
a dalšími aktuálními problémy, kupř. vysokou mírou zadlužení u příslušníků menšiny. Pokračují
práce vedoucí ke schválení nového strategického dokumentu na další období a pracovní skupina
Péče o národnostní menšiny vykonává svou činnost i nadále. Po volbách v roce 2010 došlo
k pozitivní změně, neboť vedení města přijalo rozhodnutí o zřízení funkce romského poradce.
OSTRAVA
Výbor ustanoven nebyl. Již od roku 1999 je zřízena na 1,5 úvazku pozice romského poradce,
který přes struktury Komunitního plánu realizuje aktivity podporující romskou menšinu.
PARDUBICE
Situací národnostních menšin se na Magistrátu města zabývali též romský poradce (do
července 2010) a terénní pracovník, kteří se věnovali výlučně Romům. Pracovní pozice
romského poradce byla k 1. červenci 2010 na úřadě zrušena. 60
PLZEŇ
Rada města v minulých letech zřídila jako svůj poradní orgán Komisi pro integraci etnických
menšin složenou ze 14 členů z řad politických zástupců, zástupců institucí, etnických menšin
a zainteresovaných odborníků. Rada města dále po komunálních volbách v roce 2010 zřídila
Komisi pro integraci etnických menšin a cizinců RMP, která má 13 členů.
Komise se především zabývala těmito úkoly: přijímání a vyhodnocování žádostí o poskytnutí
dotace organizacím, které se věnují problematice menšin na území města; nastavuje pravidla
pro přidělování dotací těmto organizacím; provádí kontrolu poskytnutých dotací, při které se
především zaměřuje na jejich správné a účelné využití; poskytuje odbornou radu a pomoc
organizacím, které se zabývají touto problematikou.61
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Město vkládá většinu pozornosti k cílové skupině cizinců.
Ve městě dále funguje pracovní skupina pro Osoby ohrožené sociálním vyloučením, která byla ustavena
v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb a zároveň participovala na vytvoření Střednědobé
rozvojové koncepce sociálních služeb pro rok 2008 - 2015. Schází se pravidelně jedenkrát ročně nad bilancí
uplynulého kalendářního období a současně nad tvorbou realizačního plánu pro nadcházející rok. Je tvořena
zástupci z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, široké veřejnosti a zástupci města (politici, úředníci).
V rámci optimalizace plzeňského magistrátu byl vytvořen Odbor sociálních služeb, v jehož struktuře nechybí
funkce projektového manažera - sekce Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
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PŘEROV
Od roku 2001 je v rámci organizační struktury magistrátu města Přerova ustanovena funkce
pracovníka, který se zabývá agendou národnostních menšin. Spolupracuje se státními orgány,
školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi,
charitativními a jinými organizacemi v oblasti integrace příslušníků národnostních menšin.62
TEPLICE
V působnosti Statutárního města Teplice není zřízen Výbor, ani žádný jiný podobný orgán.
ÚSTÍ NAD LABEM
Ve městě není v současné době Výbor zřízen, neboť zde žije podle posledního sčítání lidu
méně než 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české. Byla zřízena funkce
koordinátora pro záležitosti etnických skupin.
ZLÍN
Výbor nebyl ani v roce 2010 ve Zlíně ustanoven, neboť počet občanů, hlásících se k jiné
národnostní menšině než české, nedosahoval dle posledního sčítání lidu 10 %.
2. Jaká byla v roce 2010 spolupráce statutárního města, popř. Výboru (rady / jiného orgánu) s organizacemi
příslušníků národnostních menšin? 63

BRNO
Dne 9. prosince se v divadle Reduta uskutečnil již 10. kulturní pořad Žijeme v jednom městě.
Menšiny předvedly mimo zpěvu také tance, hru na kytaru, cimbálovou muziku a recitaci
básní. Organizovalo jej občanské sdružení Púčik v součinnosti s národnostními menšinami
města, a to s cílem předvést kulturní, gastronomické a jiné tradice národnostních menšin
a organizací spolupracujících s Výborem.
Předsedkyní redakční rady měsíčníku Metropolitan byla do října 2010 členka Zastupitelstva
města Brna a místopředsedkyně Výboru. Do rubriky Žijí mezi námi přispěly svými články
čtyři národnostní menšiny, a to: Německý jazykový a kulturní spolek, Společnost přátel jižních
Slovanů, Romské středisko DROM, Polský klub - Polonus.
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Město s organizacemi příslušníků národnostních menšin spolupracuje na bázi komunitního
plánování, v roce 2010 to bylo konkrétně při tvorbě akčního plánu sociálních služeb města na
rok 2011. Problémy ve vzájemné komunikaci se v roce 2010 nevyskytly.
DĚČÍN
V roce 2010 nebylo zaznamenáno, že by se romská komunita v našem městě nějakým
způsobem organizovala. Ve městě působí několik NNO, které se romskou problematikou
zabývají, nově vzniklo romské ženské sdružení Cinka.
HAVÍŘOV
V roce 2010 podporovalo město na svých akcích prezentace organizací sdružující národnostní
menšiny. Na Havířovských slavnostech, Bambiriádě, celoměstských oceňováních osobností
v různých oblastech pravidelně vystupují polské soubory. Zástupci národnostních menšin jsou
zváni na pietní akce vztahující se k tragickým dnům obce Životice na konci 2. světové války.
Statutární město udržuje partnerský vztah s městem Jastrzembie z Polska.
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Významným prvkem řešícím vztahy národnostních menšin se také stalo zřízení Centra na podporu integrace
cizinců, které v uplynulém roce začalo s realizací Platformy spolupracujících institucí na poli migrace a integrace na
území Olomouckého kraje. Setkání se pravidelně účastní i pracovník zabývající se agendou národnostních menšin.
63
Totožnou situaci se stavem v roce 2006 či 2007 udává město Karlovy Vary.
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HRADEC KRÁLOVÉ64
Během roku město podpořilo akce typu Mikulášská besídka a Vánoční bazar podporující také
národnostní menšiny, a to díky finančním prostředkům z dotačního programu Podpora terénní
práce 2010, které Statutárnímu městu poskytnul Úřad vlády ČR. Terénní pracovník se
zúčastnil i akce pořádané Výborem pro lidská práva Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
s názvem Jarmark národností.
CHOMUTOV
Činnost Výboru v roce 2010 byla na základě jeho plánu práce i ve spolupráci se Statutárním
městem na velmi dobré úrovni.
JIHLAVA
Statutární město spolupracuje se všemi organizacemi na území města v souladu s Komunitním
plánem sociálních služeb. Komunitní plánování zapojuje všechny účastníky systému
sociálních služeb (uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu
sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich
zajišťování, legitimizuje rozhodování řídích a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení
občanů do dění v obci.
KARLOVY VARY
Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary na období let 2009-2013
jsou v oblasti sociálních služeb národnostní menšiny zahrnuty do jedné ze tří hlavních
cílových skupin, Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Bylo tomu tak i v předcházejících
letech v rámci Komunitního plánu města.65
KARVINÁ
Spolupráce statutárního města či Výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin je
i nadále na velmi dobré úrovni. Členové Výboru se navzájem zúčastňují různých kulturních
akcí, které organizují jednotlivé národnostní menšiny. Jejich aktivity byly v roce 2010
prezentovány také v Karvinském zpravodaji, městském televizním vysílání TV Polar a dalších
médiích. Statutární město a Městský dům kultury Karviná ve spolupráci s Výborem
uspořádaly v roce 2010 již 5. ročník festivalu národnostních menšin Prolínání kultur aneb
Známe se navzájem. Výbor má své opodstatnění, každá národnost má v něm své zastoupení,
jeho členové jsou informováni o námětech z jednání Zastupitelstva města, vzájemně se
informují o kulturně společenských akcích.
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I v roce 2010 spolupracovalo Statutární město s organizacemi, které se zaměřují na problematiku
národnostních menšin a etnik. V rámci pracovní skupiny komunitního plánování proběhlo v roce 2010 šest
odborných seminářů - Exkurse v ubytovně Vážní, Přehled dávek pro skupinu etnik a národnostních menšin,
Problematika žloutenkové nákazy, Třístupňový systém bydlení a bydlení s doprovodným sociálním programem,
Sociální bydlení a Dlouhodobá sociálně-zdravotní péče. Město dále spolupracuje s organizacemi i na akcích
nepřímo souvisejících s komunitním plánováním, například s občanským sdružením Romodrom (poskytování
služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením), se sdružením Laxus (poskytování služeb pro uživatele drog)
a sdružením Salinger (podpora klientů v procesu začleňování do společnosti, např. doučování dětí ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí). Za příklady dobré spolupráce lze považovat například úklid
v lokalitách s romskými obyvateli, který proběhl v důsledku zvýšeného výskytu žloutenky typu A. V průběhu
letošního roku spolupracoval terénní pracovník s vedoucí terénních prací Laxus. Společná akce napomohla ke
zvýšení informovanosti obyvatel romských lokalit ohledně drogové problematiky. Kvalitní spolupráce několika
organizací byla zapotřebí i v případě uzavření jedné ze soukromých ubytoven, kdy zůstalo zhruba dvacet osob
bez přístřeší. Za hlavní problémy loňského roku považujeme zejména nízkou motivaci klientů ke změně
životního stylu spočívající především v nástupu do zaměstnání a nespoléhání se na sociální dávky.
65
Spolupráce s národnostními menšinami probíhá především v rámci agend odboru zdravotnictví a sociálních
věcí, kde působí romský asistent, zařazený na oddělení dávek hmotné nouze. Rozvinutá spolupráce je především
s romskou komunitou prostřednictvím Romského občanského sdružení - Karlovy Vary (ROS) s krajskou
působností. Je současně poskytovatelem sociálních služeb (terénní programy, odborné sociální poradenství).
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V roce 2010 docházelo také k dalšímu rozvoji a prohlubování spolupráce statutárního města
Karviná s neziskovými organizacemi na území města, které se zabývají záležitostmi romské
komunity. Ve statutárním městě působí tyto romské NNO:
Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy se sídlem v Karviné-Novém Městě. Jeho
činnost je zaměřena na pomoc romské komunitě formou vzdělávacích, osvětových,
volnočasových, kulturních a společenských akcí. Občanské sdružení je majitelem
a provozovatelem Romského kulturního a společenského centra (RKSC), kde jsou po celý
školní rok realizovány zájmové kroužky (počítačový, taneční a gastronomický). Již 11 let
pořádá Karvinský romský festival folklórní hudby a tance. Předseda organizace se podílí na
přípravě a realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Karviné, městské části
Nové Město pro IOP (IPRM IOP), je členem Řídícího výboru pro IPRM IOP.
Láčho lav se sídlem Karviná-Ráj. Občanské sdružení poskytuje sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi a pořádá pro ně volnočasové aktivity. Předseda sdružení se podílel na
přípravě a realizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Karviné. Je také zaměstnán
jako terénní pracovník Odboru sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města. V září 2010
zahájil předseda sdružení kurs romského jazyka pro strážníky Městské policie Karviné
a úředníky Magistrátu města. Nabídku využili dva strážníci-okrskáři, asistent prevence
kriminality, sociální pracovnice pro romskou problematiku, terénní pracovnice a asistent
pedagoga ve školství. Kurs probíhá jednou týdně v RKSC po celý školní rok a předpokládá se
také pokračování v roce 2011/2012.
Ve statutárním městě Karviné dále působí občanské sdružení Romodrom se sídlem organizace
v Praze 2. Předsedkyně je realizátorem projektu Romodrom pro vzdělávání. Jeho cílem je vytvořit
komplexní program pro děti a mládež, který reaguje na specifické potřeby ve vzdělávání
v Moravskoslezském kraji, a tím zabránit jejich předčasnému opuštění systému vzdělávání
a umožnit jim návrat do systému. Organizace má poskytnuté zázemí v RKSC v Karviné-Novém
Městě. V součastné době TPA doučují v Karviné 30 dětí, ve městech Orlová a Bohumín 100 dětí.
Koordinátor projektu spolupracuje se sociálními pracovníky Odboru sociálně-právní ochrany dětí
Magistrátu města, v případě potřeby a na jejich doporučení doučují romské děti.
Drom, romské středisko, se sídlem v Brně-Zábrdovicích; od ledna roku 2006 pracuje
v sociálně vyloučených lokalitách města Karviné zdravotně sociální pomocnice (ZSP), a to na
základě projektu Sastipen ČR - Zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených lokalitách. Má
zázemí v kanceláři sociálního pracovníka pro romskou problematiku na Odboru sociálněprávní ochrany dětí. Velkou měrou spolupracuje s terénními a sociálními pracovníky
Magistrátu města, řeší problémy jednotlivců v oblasti zdravotní péče. ZSP se podílela na
přípravě a realizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Karviné.
V roce 2010 lze uvést velmi dobrou spolupráci uvedených subjektů v realizaci kulturních,
společenských a sportovních akcí pro děti, mládež a rodiny, které pochází ze sociálně
vyloučených lokalit města Karviné. Jedná se o výše vyjmenovaná sdružení, zdravotně sociální
pomocnici, terénní pracovníky a sociální pracovnici pro romskou problematiku Odboru
sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města, koordinátora pro romské záležitosti
a strážníky-okrskáře Městské policie Karviné.
Výčet akcí:
- Dne 17. dubna 2010 se konal Den Romů pořádaný v RKSC.
- Dne 16. června 2010 se uskutečnil Den dětí v RKSC.
- V období od 7. do 14. srpna 2010 byl realizován letní tábor v Karlově pod Pradědem pro
40 romských dětí.
- Výlet do ZOO v Ostravě pro rodiny s dětmi se konal dne 26. srpna 2010.
- Výlet do DinoParku v Doubravě pro rodiny s dětmi se konal dne 7. září 2010.
- Výlet na Bobovou dráhu a pouť v Mostech u Jablunkova byl uspořádán pro rodiny s dětmi
dne 17. října 2010.
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Dne 11. října 2010 Městská policie Karviná uspořádala turnaj ve vybíjené, o ceny si
zahrály družstva dětí z nízkoprahových zařízení a romské děti pocházející ze sociálně
vyloučených lokalit městská část Karviná-Nové Město a tzv. Vagónka.
Koupání pro rodiny s dětmi v bazénu Aquapark Olešná se konalo dne 18. listopadu 2010.
Mikulášská besídka v RKSC byla uspořádaná dne 6. prosince 2010.

Co se týče činnosti Obce Slováků v Karviné, tato je zaměřena zejména na uspokojování
kulturních a společenských potřeb Slováků v Karviné, zachování a rozvoj slovenského jazyka,
rozvíjení folklorních a lidových tradic, obohacování majority o slovenskou kulturu, pěstování
vzájemných pozitivních vztahů s národnostmi žijícími v Karviné, poskytování informací
krajanům, práci s mladou generací – v rámci multikulturní výchovy přiblížit žákům karvinských
škol slovenský jazyk formou soutěží, čtení slovenských knih, nácvikem slovenských písní.
Obec Slováků realizuje každým rokem široké spektrum aktivit pro své členy i karvinskou
veřejnost. Jsou to slovenské plesy, Odpoledne poezie (recitace básní v menšinových jazycích),
sportovní akce, zájezdy na Slovensko s tematickým názvem Za kulturním dědictvím naších
předků, prezentace lidového umění a folkloru v rámci Dne národností, říjnový Měsíc
vzájemnosti (v němž účinkují umělci a folklorní soubory z Česka a Slovenska) a prezentace
slovenských vánočních tradic – soubory z různých oblastí Slovenska.
Na realizaci uvedených projektů se podílí město poskytováním finančních prostředku z Fondu
kultury. Obec Slováků pozitivně hodnotí poskytnutí prostor pro klubovou zájmovou činnost,
ve které se setkávají členové každý měsíc.
Na podpoře národnostních menšin v Karviné se významnou měrou podílí Odbor školství
a kultury Magistrátu města Karviné. Jde především o poskytování dotací z rozpočtu města
a dotací v rámci jednotlivých fondů statutárního města (viz příloha). Dále se podílí na
zachování a rozvíjení vazeb mezi ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím (Szkoła
Podstawowa i Przedszkole) v Karviné Fryštátu, zřízenou statutárním městem, v rámci
družební a příhraniční spolupráce se školami v Polské republice a prosazování vhodných
forem mezistátní výměny (pedagogických zkušeností v oblasti směřování rozvoje
vzdělávacích soustav v ČR a PR ) v rámci příhraniční spolupráce.66
Přesto, že město není zřizovatelem (zřizovatelem je Moravskoslezský kraj), rozvíjí spolupráci
se školami nacházejícími se na území města zpřístupňujícími středoškolské a technické
vzdělávání v jazyce národnostních menšin, jde o třídy s polským jazykem vyučovacím
(Střední průmyslová škola Karviná a Střední zdravotnická škola Karviná).
Akce pořádané pod záštitou města v rámci činnosti příspěvkových organizací města:
Regionální knihovna Karviná :
Středisko polské literatury RK Karviná zaměřuje svou činnost zejména na příslušníky polské
menšiny žijící na území města, jeho činnost je určena také zájemcům z většinové společnosti.
Středisko zabezpečuje průběžně pro uživatele literaturu a informační služby v polštině.
Práce s dětmi a mládeží:
- 5 besed pro MŠ (účast celkem 104 dětí), 20 besed pro ZŠ s polským jazykem vyučovacím
v Karviné- Fryštátě
- soutěž na podporu čtenářství Bibliomaniak
- výtvarné a čtenářské dílny o jarních prázdninách pro rodiče s dětmi (4 setkání)
66

Pro upřesnění problematiky, která není pouze v kompetenci Odboru školství a kultury: Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy v roce 2010 vyhlásilo rozvojový program na Podporu škol, které realizují inkluzívní
vzdělávání, do kterého se zapojila ZŠ Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 a získala z tohoto dotačního titulu
701 000,- Kč a ze stejného dotačního titulu získala ZŠ, Karviná-Hranice, Slovenská 379 000,- Kč. Dále
z rozvojového programu na Podporu vzdělávání v jazyce národnostních menšin a multikulturní výchovy pro rok
2010 získala ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím (Szkoła Podstawowa i Przedszkole), Karviná Fryštát, Dr.
Olszaka 156, dotaci v celkové výši 95 000,- Kč.
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výtvarné dílny s ilustrátorkou Ewou Boguckou-Pudlis (ZŠ Cihelní, PZKO Karviná-Fryštát)
Akce v rámci Cała Polska czyta dzieciom - Celé Česko čte dětem
Halina Pasekowa czyta dzieciom (herečka Těšínského divadla - 40 účastníků)
Poczytam ci mamo, poczytam ci tato (děti 5. třídy ZŠ s polským jazykem vyučovacím
Karviná - Fryštát četly svým rodičům a prarodičům z knihy Co tam u Ciumków)
Dne 26. března 2010 připravilo Středisko polské literatury v rámci Noci s Andersenem pro
malé i velké čtenáře řadu soutěží, her, předčítání.

Akce pro dospělé:
- PodróŜe marzeń - Vietnam (Maciej Szewczyk, 25 účastníků)
- PodróŜe marzeń - Japonia (Z. Rakowski, 35 účastníků)
- PodróŜe marzeń - Fany (Jerzy Franek, 15 účastníků)
- Prof. M. Kosman - Polacy i Czesi, spojrzenie historyka na minione tysiąclecie – přednáška
polského historika (45 účastníků)
- Mistrz krzyŜówek Przekroju (11 účastníků)
Nejvýznamnější akce roku 2010
- 28. 4. 2010 - Ewa Bogucka-Pudlis Moja bajka (výstava ilustrací, 35 účastníků na vernisáži)
- 28. 6. 2010 Historyczne kolonie i osiedla robotnicze w Sosnowcu (dokumentární výstava
zapůjčena z Muzeum w Sosnowcu)
- 15.-30.8.2010 Tradycje bartnicze w rodzinie Buzków (výstava půjčena od Sekcji
Historycznej Śląskiego Związku Pszczelarzy)
- 1.9.-27.9.2010 Polska Szkoła Górnicza w Dąbrowie 1907-1920 (dokumentární výstava
připravena ve spolupráci s Kongresem Poláků v ČR, vernisáž 1.9.2010, 30 účastníků)
- 1.9.-27.9.2010 Ekslibrisy chopinowskie (výstava u příležitosti Roku Chopina – připravil
Władysław Owczarzy)
- 1.10.-31.10.2010 Chopin 2010 (filatelistická výstava u příležitosti Roku Chopina. Výstava
připravena ve spolupráci s Polským svazem filatelistů a Klubem sběratelů polské známky
v České a Slovenské republice, druhá část výstavy byla zapůjčena z Muzea Poczty
i Telekomunikacji z Vratislavi, prezentace návrhů známek, plakátu apod.)
Realizované projekty a dotace pro polskou menšinu:
- Wspólnota Polska - Polskie oddziały bibliotek publicznych na terenie Zaolzia pomoc
w realizacji statutowych zamierzeń – udostępniania źródeł informacji w języku polskim
(dotace 28 213,- Kč)
- Podíl na realizaci projektů Sdružení přátel polské knihy finančně zabezpečovaných
sdružením jako hlavním pořadatelem.
- Projekt Já čtu tobě a ty mně; v jeho rámci bylo realizováno setkání s Martinem
Brykczyńskim, autorem knih pro nejmenší čtenáře (celkem 8 setkání ve dvou etapách 8.-10.
6.2010 a 10.-11.11.2010, 350 účastníků)
- Projekt Z ksiąŜką na walizkach – S knihou na cestách; V rámci projektu byla realizována
autorská setkání (Izabella Klebańska - 5 setkání, Agnieszka Frączek – 5 setkání, Paweł
Beręsewicz - 5 setkání) ve školách a knihovnách regionu Těšínského Slezska v termínu od
24.11.- 25.11.2010; celkem 436 účastníků)
- Čtenářská soutěž pro žáky PZŠ v regionu; kategorie 1.- 5. třídy (Co tam u Ciumków),
kategorie 6. - 9. třídy (Tajemnica człowieka z blizen); Finále soutěže a Literární festival za
účasti autorů proběhlo v Těšínském divadle Českém Těšíně – 2 edice, celkem 480 účastníků.
Nejvýznamnější akce roku 2010
- Dne 3. září 2010 se konal na Masarykově náměstí v Karviné – Fryštátě 16. ročník
celoměstské akce, kde si návštěvníci měli možnost zakoupit nové i starší knihy
a gramodesky, seznámit se s nabídkou služeb Městského informačního centra a Knihařské
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dílny, zakoupit Knihu za babku nebo originální polské knihy. Návštěvníci tradičního
Knižního jarmarku mohli také zakoupit za symbolickou cenu Exlibris, který byl vlepen do
vybrané knihy s jejich jménem, a podpořit tak nákup knih pro karvinskou knihovnu.
Knižní jarmark byl obohacen o hudební produkci – dopoledne hrála skupina Countrio,
v odpoledních hodinách Malá černá hudba Karviná. Pro děti bylo připraveno divadelní
představení „Lichožrouti“. Součástí tradičního Knižního jarmarku byl také doprovodný
program – hry a soutěže pro děti a rodiče.
-

-

Dne 10. září 2010 byl zahájen projekt Grafika bez hranic, česko-polská spolupráce RKK
a Městské knihovny v Jastrzębie-Zdrój. Ve dnech 17. - 18. a 25. září 2010 proběhlo
setkání českých a polských dětí, které spolu tvořily velkoplošné plátno pomocí graffiti
šablon, učily se pomocí PC programů upravovat fotky a tvořit webové stránky a také
fotografovat s odborným lektorem. Vytvořená díla jsou od 9. 10. 2010 vystavena
v Městské knihovně v Jastrzębie-Zdrój, od 5. listopadu 2010 k vidění v RKK.
Interaktivní beseda s výtvarnicí Kornelií Němečkovou – 17.- 18. března 2010 (středisko
hudby a umění, pobočka Karviná – Ráj, pobočka Karviná – Nové Město)

○ Středisko – Karviná - Ráj
-

-

Dne 24. března 2010 se konal ve středisku hudby a umění RKK 8. ročník Odpoledne
poezie; jde o akci Obce Slováků v Karviné a RKK. Žáci ZŠ Školská, ZŠ Družby a ZŠ
Dr. Olszaka zde prezentovali různé literární a hudební žánry v českém, slovenském,
polském a romském jazyce (47 účastníků + 15 účinkujících)
Dne 8. října 2010 se konala beseda pro ZŠ Družby na téma Víte co jsou paramisi? Při
čtení romských pohádek, děti porovnávaly rozdílnost mezi českými pohádkami
a pohádkami romskými (39 účastníků)

○ Středisko Karviná – Nové Město
-

V období od 12.1.2010 – 6.12.2010 bylo realizováno 68 knihovnických besed a lekcí
účasti celkem 1.218 dětí (ZŠ Družby).
V období od 22.2.2010 – 25.11.2010 bylo realizováno 24 knihovnických besed a lekcí
účasti celkem 265 dětí (ZŠ Komenského).
V období od 31.3.2010 – 2.12.2010 bylo realizováno 5 knihovnických besed a lekcí
účasti 174 dětí (MŠ Spojka).
V období od 23.3.2010 – 9.12.2010 bylo realizováno 5 knihovnických besed a lekcí
účasti 109 dětí.
Celkově bylo realizováno: 102 besed a knihovnických lekcí za účasti 1766 dětí.
Besedy pořádané pro mládež ZŠ se zastoupením romské menšiny.

za
za
za
za

○ Středisko Karviná – Hranice
-

-

Dne 1. 6. 2010 se uskutečnilo promítání filmu „Prach času“ v rámci projektu „Podpora
řecké menšiny zaměřená na uchování a rozvoj řeckého jazyka a prezentace řecké kultury“,
který byl financován z Fondu kultury Statutárního města Karviná.
V období od 25.1. - 24.11.2010 bylo realizováno 17 knihovnických besed a lekcí za
celkové účasti 299 žáků (ZŠ Slovenská).
Stálá propagace aktivit ZŠ Slovenská na pobočce Karviná – Hranice.
Besedy pořádané pro mládež ZŠ se zastoupením romské menšiny.

○ Středisko Karviná – Mizerov
RKK navázala v roce 2010 spolupráci s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom
Kubíně v rámci projektu Darujme si kúsok historických tradícií, který je spolufinancován
z Evropské unie. Dne 16. června 2010 se uskutečnilo předčítání slovenských pověstí za účasti
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45 účastníků. V termínu od 8. do 11. července 2010 se uskutečnil pobytový tábor pro čtenáře
a knihovnice RKK se zajímavým programem, navštívili tvořivé dílny (hrnčířství, řezbářství,
drátkování, paličkování), Oravský hrad a Slanický ostrov umenia, výstavu o životě Pavla
Orságha Hviezdoslava. V termínu od 23. do 24. září 2010 se uskutečnila dvoudenní exkurse
pracovníků RKK, navštívili Čaplovičovu knihovnu, Mestskou knihovnu v Námestově, rodný
dům Martina Kukučína a dřevěný artikulárny kostel v Leštinách (národní památka UNESCO).
Na základě úspěšného projektu Žít společně-Multikulturní program pro děti a mládež (metodika
besed), který byl zpracován ve spolupráci s RomCentrem Karviná, byly uspořádány 4 besedy
s názvem Multikulturní výchova a Výchova k toleranci pro studenty Obchodní akademie
Karviná, s r.o. V termínech 22. ledna 2010 (2 třídy, 60 studentů) a 7. května 2010 (2 třídy, 70
studentů) se uskutečnily celkem 4 besedy za celkové účasti 130 studentů.
○ Městský dům kultury
Práce s dětmi a mládeží:
v rámci programu Výchova uměním účast žáků PZŠ dr. Olszaka (z celkového počtu 86
programů a pořadů, účast na divadelních představeních (5), koncertech (1), přednáškách
(4), tanečních pořadech (1) v počtu 195 žáků)
- účast žáků PZŠ dr. Olszaka v rámci celoměstských akcí (výtvarné soutěže Dny irské
kultury, Vánoční strom)
- hostování Těšínského divadla – Polská scéna pro školy (1x)
- účast žáků polských škol na regionální přehlídce lidových zpěváčků Zpěváček 2010 dva
malí zpěváčci z polských ZŠ postoupili do celostátního kola ve Velkých Losinách
a umístili se na 2. a 6. místě, akce je organizována každoročně ve spolupráci s Folklorním
sdružením Těšínského Slezska
- účast studentů polských SŠ v oblastním i krajském kole celostátní soutěže v uměleckém
přednesu Wolkerův Prostějov
Akce pro dospělé:
- Dny irské kultury (v programu vystoupila slovenská skupina Irish Rose)
- Hostování Těšínského divadla – Polská scéna (dvě večerní představení pro veřejnost)
- Karvinské varhany - festival varhanní hudby (v dramaturgii každoročně počítáno s prezentací
polského varhaníka; v roce 2010 hostoval polský varhaník Waldemar Krawiec
- Slavnostní koncert Komorního orchestru Slezské filharmonie Katowice a klavíristy
Gracjana Szymczaka (koncert byl uspořádán v kostele sv. Petra z Alcantary k 200. výročí
narození polského skladatele Fryderyka Chopina)
- Karvinský salón - skupinová výstava karvinských výtvarníků (na výstavě se prezentovala
řada umělců polské národnosti - Bronisław Firla, Bronisław Liberda, Zbigniew Kubeczka,
Monika Milerska, Halina Szkopek)
- v říjnu byla uspořádána přehlídka folklorních souborů Těšínského a Opavského Slezska –
polskou menšinu reprezentoval soubor Suszanie, akce byla pořádána ve spolupráci
s Folklorním sdružením Těšínského Slezska
Nejvýznamnější akce roku 2010
- Prolínání kultur aneb Známe se navzájem – festival národnostních menšin (Bukovina,
Čučoriedky - slovenské soubory, Antigoni, Nea Elpida - řecké soubory, Suszanie,
Bystrzyca - polské soubory, Merci, Gipsy Werk - romské soubory)
- Karvinské varhany - festival varhanní hudby (v dramaturgii je každoročně počítáno
s prezentací polského varhaníka; v roce 2010 hostoval polský varhaník Waldemar Krawiec
- Dny irské kultury - v programu vystoupila slovenská skupina Irish Rose (špička slovenské
celtic music, proslulá výkony tria zpěvaček)
- Slavnostní koncert Komorního orchestru Slezské filharmonie Katowice a klavíristy
Gracjana Szymczaka (koncert byl uspořádán v kostele sv. Petra z Alcantary k 200. výročí
narození polského skladatele Fryderyka Chopina)
-
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○ Městská policie Karviná
V rámci činnosti Městské policie Karviná byla zřízena také pozice koordinátora pro integraci
romského etnika. Tato pozice zajišťuje dle Organizačního řádu Městské policie Karviná
komunikaci a další vztahy romských komunit s orgány správy, samosprávy a jinými orgány
a organizacemi včetně návrhů příslušných opatření směřující ke včlenění romských komunit
do sociálních vazeb, provádí potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské
problematice, řeší zásadní problémy romských komunit v oblasti občanského soužití,
zaměstnanosti, vzdělávání, sociální a další. Koordinátor je přímo podřízen řediteli Městské
policie Karviná.
KLADNO
Ve městě již 15 let existuje Obec Slovákov, nevyvíjí však patrnější činnost navenek. Jinými
organizacemi příslušníků národnostních menšin nebylo v roce 2010 město osloveno.
LIBEREC
V roce 2010 se na základě fungování Rady pro národnostní menšiny zúčastnili uskutečněných
multikulturních akcí také zástupci města. Tyto akce slouží ke vzájemnému porozumění
a poznání z hlediska kultury, náboženství a odlišnostem v mentalitě dané národnosti.
Statutární město se v roce 2010 podílelo zejména na zapůjčení prostor na akce zdarma.
MOST
Občané národnostních menšin nemají ve správním obvodu registraci spolků mimo příslušníků
romské komunity. Ve správním obvodu města byla v roce 2010 činná dvě romská sdružení,
Sdružení Romů města Mostu a Komunitní Centrum Chanov, která spolupracují s městským
Klubem národnostních menšin.
V roce 2010 pokračovala aktivně komunikace se Svazem Maďarů žijících v českých zemích,
OJ Teplice, jejíž mostečtí členové se v průběhu roku scházeli v Klubu národnostních menšin
a uspořádali několik akcí. V rámci Mosteckých slavností došlo k prezentaci maďarských
specialit. S menšinou německou, bulharskou, arménskou, řeckou a vietnamskou dochází
zatím k občasnému předávání informací prostřednictvím Výboru Ústeckého kraje nebo
formou neformálních setkání s koordinátorem pro národnostní menšiny. Navázána byla
spolupráce se střediskem pro integraci cizinců v Ústí nad Labem.
Sdružení Komunitní centrum Chanov se zúčastňovalo soutěží a kulturních akcí Romů v dalších
městech v kraji i mimo něj. Bylo pořadatelem soutěže Naše písně a tance. Pracovní skupina
komunitního plánu města pro etnické a národnostní menšiny prezentovala svoji činnost na
významné akci města Říjen pro neziskovky. Taneční soubor sdružení Komunitní centrum Chanov
Sam Roma sam obhájil prvenství v celostátní taneční soutěži. Sdružení Romů města Mostu
uspořádalo soutěž tanečních souborů ROMFEST. V prosinci 2010 se uskutečnila kulturně
společenská akce IV. setkání národnostních menšin. Akci zajišťovala koordinátorka národnostních
menšin s tajemníkem Komise národnostních menšin, ve spolupráci s NNO národnostních menšin,
se sdružením Komunitní centrum Chanov a s 5. ZŠ Most, příspěvkovou organizací.
OLOMOUC
Spolupráce statutárního města s organizacemi příslušníků národnostních menšin v roce 2010
byla na standardní úrovni. Zástupci organizací národnostních menšin měli také možnost se
aktivně podílet na tvorbě a implementaci 2. Komunitního plánu sociálních služeb města
Olomouce. Většinou se zapojili do činnosti 7. pracovní skupiny - etnické menšiny.
OPAVA
Spolupráce města s organizacemi národnostních menšin má dlouhodobý charakter. Romské
firmy díky městu získávají zakázky menšího charakteru, na jejímž základě provádí úklidové
práce (kontejnerová stání) a práce stavebního charakteru. Nadále pokračuje pracovní poměr
Roma v Městské policii Opava. Ve spolupráci s Magistrátem a NNO byla pořádána celá řada
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akcí pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, např. Velikonoční nadílka, Den
dětí, Mikulášská nadílka a Vánoce na zámku. Kromě těchto aktivit se ve spolupráci
s neziskovými organizacemi uskutečnila i sportovní, výtvarná a vědomostní soutěž pro děti
z minoritní skupiny. K stávající přípravné třídě při ZŠ Dvořákovy Sady 4 byla nově od
1. září 2010 otevřena přípravná třída také při ZŠ Šrámkova 4, Opava. Romské neziskové
organizaci Dživipen byly formou bezúplatné výpůjčky poskytnuty pro činnost prostory, které
jsou majetkem města.
OSTRAVA
Město realizuje od roku 2004 komunitní plán. Záležitosti romské menšiny jsou řešeny
prostřednictvím skupiny Romské etnikum. Průřezově i ve skupině Občané ohrožení sociálním
vyloučením a sociálně vyloučení a ve skupině Děti a rodina. V současné době je realizován
III. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit na období 2011 - 2014.67
PLZEŇ
Příkladem dobré praxe je spolupráce se Společností tady a teď, o. p. s., jež napomáhá sociálně
vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem.
Organizace se zaměřuje především na osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané
a zpravidla i etnicky stigmatizované či jazykově znevýhodněné. Na území města poskytuje
klientům terénní sociální služby a další návazné programy. Jedná se zejména o programy
Podpora vzdělávání, Mentoring, Finanční poradenství, Volnočasové aktivity. Společnost
získala 2. místo v soutěži Národní cena kariérního poradenství 2010 za program Mentoring.
Občanské sdružení Ponton provozuje již několik let projekt s názvem Klubíčko, který je
určen dětem předškolního věku, Ty se zde učí základním dovednostem, které jsou základem
pro zahájení školní docházky. Dalším projektem zmiňovaného sdružení je Klub Pixla,
nízkoprahový klub pro děti školního věku. Klub je vybaven hudebnou, posilovnou a hernami.
PŘEROV
Významnější organizace sdružující příslušníky národnostních menšin v regionu nepracuje.
V uplynulém roce město ve spolupráci s některými NNO pokračovalo v plnění koncepčního
dokumentu Program soužití. Program definuje čtyři klíčové oblasti: oblast bytové problematiky,
oblast vzdělávání, oblast volného času a oblast vzájemné komunikace. Program je otevřený,
variabilní a může se podle aktuální situace rozšiřovat i do jiných oblastí. V rámci výše
uvedených klíčových oblastí jsou postupně, a to v návaznosti na finanční prostředky,
realizována jednotlivá opatření. Cílem je připravit a zajišťovat podmínky pro bezkonfliktní
soužití národnostních menšin a etnik s majoritní společností.
ÚSTÍ NAD LABEM
Při plnění úkolů v roce 2010 koordinátor spolupracoval s představiteli města, s vedoucími
příslušných odborů a oddělení magistrátu města, Úřadů městských obvodů, dalšími
pracovníky městské a státní exekutivy a NNO. Prioritou při výkonu jeho funkce byly aktivity
s cílem o snížení společenských bariér, nerovností a nespravedlnosti.
ZLÍN
Město v kulturní oblastí úzce spolupracuje se Sdružením dětí a mládeže Romů ČR. Výrazný
problém z roku 2010 není znám.
2a) příklady dobré praxe v roce 2010:

BRNO
V dubnu 2010 proběhly ve městě společné oslavy Mezinárodního dne Romů, jež organizačně
zabezpečily romské a proromské organizace (IQ Roma Servis, Společenství Romů na Moravě,
67
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Muzeum romské kultury, Drom, Ratolest aj.). Průvod městem a bohatý kulturní program
(tance v romských krojích a zpěv) byl určen pro širokou veřejnost a akce měla velmi pozitivní
ohlas. Finanční příspěvek z rozpočtu města Brna byl na oslavu dne Romů ve výši 50 tis. Kč.68
DĚČÍN
Zástupci romské menšiny se aktivně podíleli na práci koordinačních skupin, které připravují
komunitní plán města na příští období.
FRÝDEK-MÍSTEK
V roce 2010 se konal Třetí ročník pravidelné akce ROMIPEN u příležitosti Mezinárodního
dne Romů dne 8. dubna 2010. s akcí je spjat tradiční kulturní program - hudební a jiné
doprovodné akce, např. ochutnávka romských tradičních jídel, prezentace romských písní
a tanečních skupin, aj. Celou akci organizačně zaštítil Poradce pro národnostní menšiny
a terénní pracovnice oddělení sociální prevence.
CHOMUTOV
V lednu 2010 se konala vernisáž výstavy ke 40. výročí založení Kulturního sdružení občanů
německé národnosti v ČR. V únoru 2010 pořádala maďarská menšina besedu na téma
Společenské soužití Čechů a Maďarů ve smíšených manželstvích a jejich vliv na upevňování
přátelství mezi Čechy a Maďary žijící v Chomutově. Na začátku dubna 2010 proběhl pietní
akt Mezinárodní den Romů za účasti Výboru a Rady Romů. V květnu 2010 probíhala Muzejní
noc, na kterou jsou již několik let zvané všechny národnostní menšiny žijící v Chomutově.
Na závěr roku pořádá Výbor tradiční adventní setkání za účastí zástupců Chomutova.
M LADÁ BOLESLAV
Projekt Jeden svět, který pořádalo občanské sdružení Téma dne. Zástupce Komise pro integraci
etnik a národnostních menšin seznámil veřejnost se vznikem Komise a s její činností.
Spolupráce města s občanským sdružením Proxima Sociale na vzniku nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě (klub Činžák).
PARDUBICE
Jako příklady dobré praxe ze spolupráce s organizacemi příslušníků národnostních menšin
(v případě Pardubic spíše s organizacemi jimi se zabývajícími) lze uvést především zapojení
organizací do procesu plnění komunitního plánu, dále společnou organizaci volnočasových
aktivit (Den bojů proti rasismu, Fotbalový turnaj pro národnostní menšiny a cizince,
Mikulášskou nadílku romským dětem ve všech sociálně vyloučených lokalitách, sportovní
turnaje, aktivity pořádané Multikulturním centrem Pardubice). Za zmínku pak jistě stojí
úspěšná realizace cyklu interaktivních workshopů a soutěží Debatní liga, které koncem roku
2010 prezentovalo občanské sdružení Darjav.
PŘEROV69
Tradičně pořádá Magistrát města výchovně vzdělávací programy pro děti ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí. V roce 2010 uspořádal prostřednictvím oddělení sociální prevence
celkem šest akcí z toho pět jednodenních akcí a jeden výchovně vzdělávací vícedenní tábor.
Do výchovně vzdělávacího programu je v současné době zapojeno cca 36 dětí (celkem již
programem prošlo 141 dětí).
Dvě výchovně vzdělávací akce uspořádalo i oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru
sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu města. Vícedenního tábora se zúčastnilo celkem
30 dětí a připravené kulturní akce se zúčastnilo 22 dětí.
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Město zde udává rovněž projekty zaměřené na vyloučené komunity, terénní programy, revitalizaci obytných zón.
Město též uvádí jako příklady dobré praxe řešení problémů bydlení, integraci krajanů z Kazachstánu
a jazykové kursy pro cizince.
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ZLÍN
Statutární město v kulturní oblastí úzce spolupracuje se Sdružením dětí a mládeže Romů ČR.
Příkladem dobré praxe v roce 2010 byly výstavy, na kterou Sdružení dětí a mládeže Romů ČR
získalo dotaci z Kulturního fondu statutárního města, a které realizovalo v Alternativě kulturním institutu Zlín a v Krajské knihovně Františka Bartoše, rovněž ve Zlíně. Výrazný
problém z roku 2010 není znám.
2b) problémy v roce 2010:

DĚČÍN
Přestože se osvědčilo působení romského terénního pracovníka a na druhém setkání
romských aktivistů se zástupci města byla vyjádřena potřeba podpořit vzdělávání romských
dětí a terénní pracovník se výrazně zasloužil o zřízení přípravné třídy na ZŠ v Děčíně VI, pro
jejíž otevření získal potřebný počet romských dětí, bohužel je nutno konstatovat, že takřka
polovina dětí v průběhu školního roku postupně přestala do přípravky docházet, a ani
opakované přesvědčování rodičů se nesetkalo s žádoucí odezvou.
FRÝDEK-MÍSTEK
Nepodařilo se ve spolupráci s romskou komunitou založit NNO věnující se romské problematice;
iniciativa ustanovit a provozovat toto sdružení přitom přišla z řad romské menšiny. Vzhledem
k tomu je zde aktuální snaha Poradce pro národnostní menšiny ve spolupráci s jedním
z poskytovatelů sociálních služeb města založit novou sociální službu věnující se romské komunitě,
v tomto směru již byly uskutečněny jednotlivé kroky směřující k naplnění tohoto plánu.
M LADÁ BOLESLAV
V únoru roku 2010 byla na Úřadu vlády prezentována problematika sociální inkluze v Mladé
Boleslavi, kdy bylo zmíněno, že je potřeba pracovat na rozvoji terénních sociálních služeb,
podporovat služby sociální prevence a sociálně aktivizační služby, programy na podporu
integrace dětí ze sociálně vyloučené lokality do předškolních zařízení, ale bohužel město
nebylo začleněno mezi Úřadem vlády podporovaná města.
OPAVA
Problémy týkající se příslušníků romské menšiny se řeší především v oblasti zajištění
kvalitního bydlení, nízké vzdělanosti, a tím spojeného problému záškoláctví dětí, vysoké
nezaměstnanosti a zadluženosti
PARDUBICE
Největším problémem byla skutečnost, že národnostní menšiny, s výjimkou Romů, vlastními
organizacemi nedisponují. Ideální situace není ani mezi romskými organizacemi. Vyjma
úspěšně fungujícího sdružení Darjav chybí v Pardubicích více angažovaných Romů, kteří by
participovali na řešení romské problematiky.
PŘEROV 70
3. Jakým způsobem statutární města finančně podporovala v roce 2010 organizace / aktivity národnostních
menšin (prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci jiných dotačních programů, ad
hoc podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)?

Finanční podpora organizací příslušníků národnostních menšin byla v roce 2010 ve srovnatelné
výši jako v roce 2009. Nejvíce projektů bylo přitom romských (20 z celkových 50), následovaly
70

Za problémy město označuje nezaměstnanost Romů, lichvu, trestnou činnost dětí a nedostatečný počet
terénních pracovníků ve vyloučených komunitách.
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projekty organizací polské menšiny (10). Lze říci, že na úrovni statutárních měst nejsou
organizace příliš aktivní, naopak pozoruhodný je nárůst podpory multikulturních projektů.
4. Jaké zkušenosti má město s implementací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků? 71

BRNO
Na území města není ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, užíváno dvojjazyčných označení.
Dotace z rozpočtu města jsou využívány dvěma organizacemi národnostních menšin pro
nákup polských a německých učebnic a výukových CD. Romové při jednání na magistrátu
nepožadují tlumočení do rodného jazyka, ve většině případů hovoří s úředníky česky.
V Odboru sociální péče magistrátu je pracovnice romské národnosti, poradkyně. Taktéž
Slováci nepotřebují tlumočení do češtiny. Svaz Maďarů v Brně vydává bulletin, který má
vložené i české texty přeložené z maďarštiny.
HAVÍŘOV
Zastupitelstvo města se na svých jednáních nezabývalo přímo otázkou provádění Charty. Ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP – Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice,
Horní Suchá a Těrlicko) jsou stejně jako v roce 2009 zřízeny a vykonávají svou činnost čtyři MŠ
a čtyři ZŠ s polským jazykem vyučovacím, jejichž součástí je i školní družina. V kalendářním
roce 2010, do kterého se promítají dva školní roky 2009/2010 a 2010/2011, navštěvovalo pět tříd
MŠ 87 dětí, 15 tříd ZŠ 158 žáků a čtyři oddělení školní družiny 78 žáků 1. stupně ZŠ. Průměrná
naplněnost třídy MŠ činila v roce 2010 17,4 dítěte na třídu, přičemž nejnižší naplněnost byla 15,3
dětí na třídu, nejvyšší 21 dětí na třídu. Průměrná naplněnost třídy ZŠ činila v roce 2010 10,5 žáka
na třídu, přičemž nejnižší naplněnost byla 9 žáků na třídu, nejvyšší 11,2 žáků na třídu. V oddělení
školní družiny byla průměrná naplněnost 19,5 žáků na oddělení, z toho nejnižší naplněnost byla 9
žáků na oddělení a nejvyšší 28 žáků na oddělení školní družiny.
KARVINÁ
Současnými právními předpisy, které se týkají v Části II a III Charty jednotlivých
regionálních či menšinových jazyků, jakými jsou polština a slovenština, je upravena možnost
používání menšinového jazyka v úředním styku. Jde především o jednání v rámci zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a hlavně v rámci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v současném znění.
MOST
Vzhledem k tomu, že na Mostecku není registrována žádná početná národnostní menšina, jež by
vyžadovala podporu jazykových požadavků, nepředpokládá se v tomto ohledu implementace Charty.
OLOMOUC
V roce 2010 občané jednali a uplatňovali podání na úřadech v jazyce českém a slovenském.
Nebyl registrován případ, že by se občan deklaroval jako příslušník národnostní menšiny
a vyžadoval jednání v menšinovém jazyce. Charta je uplatňována na lokální úrovni
(v příhraničních oblastech) v osobním i veřejném životě příslušníků národnostních menšin.
OPAVA
Území města není územím, kde je regionální či menšinový jazyk používán, stejně tak na
území města nejsou ve větším rozsahu používány tzv. neteritoriální jazyky. V souladu
71

Žádné zkušenosti nemají (či se Chartou nezabývala) města České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Hradec
Králové, Karlovy Vary, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav, Ostrava, Ústí nad Labem a Zlín. Nevyjádřila se
statutární města Chomutov, Jihlava a Teplice.
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s Chartou nijak nebrání projevům národnostní a kulturní identity svých občanů. Spolupracuje
s romskými organizacemi, podporuje vzdělávací a jiné sportovní a kulturní aktivity, které
směřují ke zmírnění sociální exkluze romské komunity. Ze strany příslušníků národnostních
menšin nejsou vzneseny specifické požadavky týkající se kupř. vzdělávání dle Charty.
PARDUBICE
Vzhledem ke skutečnosti, že podle Charty má právo na její aplikaci na území města pouze
slovenština v případě, že uživateli jsou občané ČR, má město zkušenosti s implementací této
charty minimální. Současně vzhledem k blízkosti obou jazyků je dostatečně zajištěno jednání
úřadů města směrem k občanům ČR hovořících slovensky.
PLZEŇ
V rámci působnosti orgánů samosprávy naplňuje cíle a zásady Charty uvedené v části II. Rada
města má k tomuto účelu zřízeny poradní orgány (viz výše).
Město podporuje aktivity občanů států neteritoriálních jazyků (např. ruština, bulharština,
mongolština, apod.). Příslušná občanská sdružení zabývající se cizineckou problematikou
opakovaně obdržela příspěvek města.
PŘEROV
Město se nachází v teritoriu vzdáleném od hranic s Polskem i Slovenskem, tyto jazyky
nepatří mezi ty, o které by občané měli zájem. Je zde početně významná koncentrace občanů
romských komunit, ale ani ze strany samotných, především mladých Romů, není o romský
jazyk zájem. Město je připraveno v případě aktuální potřeby a přání skupin užívajících
příslušný jazyk s respektováním jejich tradic, uplatňovat jednotlivá opatření Charty.
6.3. Kraje
1. Byl v roce 2010 v působnosti kraje ustanoven Výbor (rada / jiný orgán / koordinátor), jakou agendu
konkrétně vyřizoval?

JIHOČESKÝ KRAJ
V územní působnosti kraje se ustanovení § 117 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., zřízení Výboru
týká šestnácti obcí Českokrumlovska a Prachaticka (s počtem obyvatel nad 200 osob)
a statutárního města České Budějovice. Krajský úřad každoročně oslovuje tyto obce s žádostí
o sdělení, zda došlo v této věci ke změnám. V roce 2010 Výbor nebyl řízen v žádné z nich.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Rada pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje (dále jen RNM) byla již v roce 2009
potvrzena za účelem poradní a iniciativní činnosti v oblasti národnostních menšin a jejich
příslušníků, kteří žijí na území jihomoravského regionu, s tím, že bylo jmenováno její nové složení.
Hlavními cíli v činnosti RNM jsou zejména:
• podpora integrace národnostních menšin na principech rovnosti a vzájemného porozumění
• podpora a rozvoj konkrétních programů v oblasti vzdělávání a výchovy, kultury,
bezpečnosti, v sociální sféře a dalších aspektech života týkajících se minorit
RNM v rámci své působnosti:
• vyhodnocuje situaci národnostních menšin na území kraje a připravuje jeho orgánům
doporučení k zajištění potřeb příslušníků národnostních menšin, zejména v oblasti
školství, kultury, používání mateřského jazyka, společenského a kulturního života
• připravuje pro orgány kraje souhrnné zprávy o situaci národnostních menšin na jeho území
• plní úkoly, které jí zastupitelstvo kraje uloží, vyjadřuje se k podnětům a návrhům
a navrhuje opatření jeho orgánům ve věci problematiky národnostních menšin
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•
•
•

navrhuje Radě kraje výši finančních prostředků jako samostatné položky rozpočtu kraje
pro dotaci na projekty a činnost subjektů působících v oblasti národnostních menšin a ve
prospěch národnostních menšin
vyjadřuje se k projektům předkládaných sdruženími národnostních menšin v rámci
dotačního řízení na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin
navrhuje rozdělování finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu kraje na podporu
aktivit příslušníků národnostních menšin

Koordinátorka pro národnostní menšiny je členkou RNM.
KARLOVARSKÝ KRAJ
Třináctičlenný Výbor vznikl v roce 2005. Jsou v něm nově zastoupeni příslušníci ukrajinské,
rusky mluvící a maďarské menšiny, dále jsou zde zástupci slovenské, romské, vietnamské
a německé menšiny. V roce 2010 proběhlo celkem 7 jednání Výboru - jednání probíhala
podle plánu práce Výboru, v říjnu proběhlo jeho mimořádné jednání. Na programu těchto
jednání byla např. příprava, realizace a vyhodnocení fotografické soutěže, dne národnostních
menšin, výtvarné soutěže, setkání členů Výboru se členy sekretariátu Rady, setkání s NNO,
jejichž činnost se týká národnostních menšin.
Do současnosti bylo na území kraje ustaveno 12 Výborů či komisí. Aktivně pracují zejména
Výbory v Chebu a Nejdku.
Krajský úřad zaměstnává od roku 2002 koordinátora pro romské záležitosti, národnostní
menšiny a integraci cizinců.72
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Přesto, že procentuelní zastoupení osob žijících na území kraje nezakládá povinnost zřídit
Výbor, byl v roce 2010 rozhodnutím zastupitelstva kraje ustanoven, rozhodnutím
zastupitelstva kraje byl změněn název Výboru na Výbor pro lidská práva.
Na odboru sociálních věcí pracuje metodická a koordinátorka sociální prevence, do jejích
pracovních povinností patří koordinace a metodické vedení romských poradců obci
s rozšířenou působností kraje a monitoring činností národnostních menšin. Vyřizuje agendu
v souvislosti se státním integračním programem pro osoby s uděleným azylem na území ČR.
Po komunálních volbách nebyla zaznamenána žádná velká změna, jež by se dotýkala situace
národnostních menšin na území kraje.
LIBERECKÝ KRAJ
V kraji pracuje Výbor sociálních věcí zastupitelstva kraje, který působí jako jeho poradní
orgán (bez obsazení národnostních menšin, je zde uplatněn stranický princip) a Výbor pro
romskou menšinu v Novém Městě pod Smrkem jako pracovní skupina zastupitelstva města.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Vzhledem k četnému zastoupení národnostních menšin v kraji zřídilo Zastupitelstvo kraje již
v prosinci 2008 Výbor. Ten byl i v roce 2010 ustanoven na základě ustanovení § 76 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o krajích“). Jeho hlavní náplní činnosti je komplexně řešit otázky týkající se národnostních
menšin žijících na území kraje, hájit jejich práva a vytvářet prostor k prosazování jejich zájmů
a potřeb. Ve Výboru jsou zastoupeni reprezentanti politických klubů, kteří jsou zainteresováni
v problematice národnostních menšin, popř. kteří jsou přímo příslušníky některých z menšin
žijících na území kraje. V současné době má 15 členů. Po komunálních volbách v roce 2010
složení Výboru nedostálo žádných organizačních ani personálních změn.
V rámci své činnosti Výbor rozhodoval a schvaloval přiznání jednotlivých dotací v rámci
dotačního programu krajem vyhlašovaného, který je zaměřen na podporu aktivit příslušníků
72

Bližší informace k agendě koordinátora pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců
a k činnosti Výboru jsou dostupné na webové adrese www.kr-karlovarsky.cz/krajcz/cinnosti/cizinci/.
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národnostních menšin zde žijících. Mezi další činnosti Výboru patří pravidelná komunikace
se zástupci jednotlivých menšin a také se zástupci jednotlivých municipalit, v jejichž
správním obvodu zástupci národnostních menšin žijí. Výbor se dále na svých jednáních
věnuje aktuálním otázkám týkajících se problematiky národnostních menšin.
V rámci zajišťování agendy související s problematikou národnostních menšin žijících na území
kraje je ze strany Krajského úřadu zřízena pracovní pozice koordinátora pro národnostní
menšiny. Jeho systémové zařazení do struktury krajského úřadu spadá pod odbor sociálních
věcí. Zajišťuje také funkci tajemníka Výboru a je pravidelně účasten všech jeho jednání.
OLOMOUCKÝ KRAJ
Výbor nebyl v kraji ustanoven, a to s ohledem na výsledky sčítání lidu v roce 2001 i faktickou
absenci silnějších subjektů, participujících na aktivitách národnostních menšin. Agendou
národnostních menšin je pověřena krajská koordinátorka romských poradců.
PARDUBICKÝ KRAJ
V roce 2010 nebyl v působnosti kraje Výbor ustanoven, v jeho správním obvodu nejsou
menšiny zastoupeny více než 10%. Nejvíce početně zastoupenou národnostní menšinou zde
žijící je romská. Od roku 2002 je Radou kraje zřízena Komise pro integraci romské menšiny
a dalších etnických skupin. V roce 2010 se zabývala řešením aktuálních problémů (viz níže).
V kraji pracují komise pro národnostní menšiny i při městských úřadech v České Třebové a ve
Vysokém Mýtě. V jiných městech se obdobným tématům věnují skupiny vzniklé pro potřeby
komunitního plánování (Pardubice, Ústí nad Orlicí). Zastoupení Romů v nich je však nízké,
jejich aktivní participace na řešení romské problematiky by proto měla být jedním ze základních
cílů do budoucna. Situace po komunálních volbách zůstala v této oblasti nezměněna.
PLZEŇSKÝ KRAJ
Na území kraje žije podle posledního sčítání lidu 2,7 % občanů hlásících se k národnosti jiné než
české, a Výbor proto nebyl ani v roce 2010 zřízen. Menšinovou problematikou se v případě
potřeby i nadále zabývala Komise sociálních věcí Rady kraje. Po krajských volbách byl ustanoven
Výbor pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva kraje a předpokládáme, že v případě
potřeby by se menšinovou problematikou zabývali jeho členové. Na Odboru sociálních věcí
Krajského úřadu pracuje Koordinátor romských poradců, jehož pracovní náplní je současně
i agenda integrace cizinců a národnostních menšin. V průběhu roku 2010 nebylo třeba, aby se
členové Komise sociálních věcí nebo Výboru pro zdravotnictví a sociální věci zabývali
menšinovou problematickou, všechny byly vyřešeny koordinátorem a sociálním odborem.
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
V roce 2010 se Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na
území hl. m. Prahy a pro udělování grantů v této oblasti při svých jednáních věnovala zejména
grantovému řízení pro oblast národnostních menšin (Celoměstské programy podpory aktivit
národnostních menšin na území hl.m. Prahy pro rok 2010) a integrace cizinců (Programy podpory
aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2010). Jednalo se zejména o zpracování
návrhů přidělení grantů pro možnost předložení Radě hl. m. Prahy, vyhlášení grantového řízení
pro rok 2011 a vyhodnocení efektivity využití finančních prostředků přidělených na jednotlivé
projekty občanským sdružením, DNM o.p.s. a pořádaných přímo hl. městem Praha.
Dále se zabývala zajištěním akcí pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Praha v oblasti
národnostních menšin, romské komunity a integrace cizinců. 10. setkání národnostních menšin,
jehož součástí byla také mezinárodní konference Národnostní menšiny a integrace cizinců ve 20
letech svobody za účasti předsedy Senátu Kanady. Součástí konference byla i v roce 2010
tematika integrace cizinců, na základě spolupráce Velvyslanectví Kanady v Praze, zástupců
Ministerstva vnitra, odborníků na danou problematiku a zástupců European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions. Komise se také zabývala dílčími otázkami
Domu národnostních menšin o.p.s. Dále se však danou problematikou zabývala Správní
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a Dozorčí rada. Někteří členové Komise byli současně členy Správní nebo Dozorčí rady DNM
a měli k dispozici pravidelné informace z jednání jeho vedení se zástupci národnostních menšin.
Celé uplynulé volební období byli v rámci sekretariátu radního hl. m. Prahy Jiřího Janečka
pracovně zařazeni pracovníci pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců, dále také
romská koordinátorka. Uvedení pracovníci mají své kanceláře i nadále přímo v DNM.
Pro záležitosti romské komunity na území hl. m. Prahy současně pracuje Poradní sbor pro
záležitosti romské komunity hl. m. Prahy, jehož členy jsou zástupci jednotlivých městských
částí, kteří jsou pověřeni agendou týkající se záležitostí romské komunity. Jedná se tedy
o romské poradce, ale i sociální pracovníky. Dalšími členy jsou také zástupci pražských
romských NNO, odborníci státních institucí pracující v oblasti práce s romskou komunitou.
Poradní sbor se zaměřuje na práci s romskou komunitou zejména v oblasti sociální,
problematiky, bydlení, zaměstnávání, dále oblasti vzdělávání a kulturního rozvoje.
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Zastupitelstvo kraje, ve smyslu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních
menšin, v platném znění, Výbor nezřídilo. O jeho ustavení se prozatím neuvažuje, neboť
podmínka pro jeho zřízení, 5 % občanů hlásicích se k jiné než české národnosti, stanovená § 78
odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), v platném znění, nebyla splněna.
ÚSTECKÝ KRAJ
V kraji od počátku volebního období pracuje Výbor, který se pravidelně schází a pracuje ve
dvou sekcích, které respektují stávající rozdělení Rady vlády pro národnostní menšiny, tedy
sekci národnostních menšin a sekci pro záležitosti romské menšiny. Právě problematika sekce
romské je v našem kraji velmi aktuální a sledovaná. Na jednání Výboru dne 30. listopadu
2010 byl uložen úkol kontaktovat po proběhlých komunálních volbách nově ustanovená
vedení měst a zjistit, zda a kde byly nebo budou ustanovovány komise či výbory, které by se
problematikou národnostních menšin zabývaly.
VYSOČINA
Z důvodu nenaplnění podmínky uvedené v § 78 odst. 2. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
nebyl Výbor krajem ustanoven. Nebyl ustanoven ani žádnou obcí v kraji.
V rámci Krajského úřadu kraje je zřízeno funkční místo koordinátora romských poradců.
V roce 2010 v rámci kraje působila pracovní skupina poskytovatelů služeb pro národnostní
a etnické menšiny, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené domácím násilím, která se podílela
na aktualizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
ZLÍNSKÝ KRAJ73
Výbor zřízen nebyl, jelikož v našem kraji nesplňujeme zastoupení občanů jiné národnosti. Kraj
má v rámci krajského úřadu zařazenou funkci koordinátora pro národnostní menšiny, romskou
problematiku a integraci cizinců v Odboru Kanceláře hejtmana od roku 2000. Dále byla zřízena
Komise Rady Zlínského kraje pro národnostní menšiny, etnické skupiny a romskou integraci,
která se scházela nejméně dvakrát ročně. V září 2010 Rada kraje změnila název komise na
Komisi Rady Zlínského kraje pro sociálně vyloučené. V komisi je 13 členů, z toho čtyři
Romové. Prostřednictvím krajské koordinátorky probíhá také spolupráce s romskými
i proromskými neziskovými organizacemi, zabývajícími se integrací romské komunity.
2. Jaká byla v roce 2010 spolupráce kraje, popř. Výboru (rady / jiného orgánu) s organizacemi příslušníků
národnostních menšin?

JIHOČESKÝ KRAJ
V kraji dosud nevykazuje činnost žádná organizace národnostních menšin.74
73
74

Odpovědi na ostatní otázky se týkaly výhradně cizinců a sociálně-ekonomických problémů vyloučených komunit.
To nekoresponduje s odpovědí na otázku k dotacím, kdy kraj ocenil projekty tří organizací (viz příloha 10)
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Kraj ve spolupráci s RNM uspořádal 19. června 2010 a finančně zajistil (467 718,- Kč)
společné setkání národnostních menšin žijících a působících v jihomoravském regionu
s názvem Den národnostních menšin v Jihomoravském kraji. Setkání se uskutečnilo v letním
kině v Tišnově. Na programu se podíleli členové souborů působících při 27 občanských
sdruženích a subjektech patřících celkem 11 národnostním menšinám. Součástí programu
bylo vystoupení souborů, skupin a sólistů národnostních menšin. Jeho součástí byly
i doprovodné akce, např. ukázky přípravy a ochutnávka tradičních jídel zúčastněných menšin,
tradiční lidová řemesla, ukázky ediční činnosti menšinových spolků, výstava africké kultury.
Akce přinesla široké divácké veřejnosti neobyčejné umělecké a kulturní zážitky vyvěrající
z národních tradic a folkloru jednotlivých národů, které žijí v regionu.
KARLOVARSKÝ KRAJ
Spolupráce s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla zajišťována zejména přes
Výbor a koordinátora. Na spolupráci se podílely i jednotlivé odbory Krajského úřadu,
zejména odbor kultury.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Na území kraje působí aktivně Obec Slovákov a Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku působí regionálně v okrese Rychnov nad Kněžnou. Zástupci těchto organizací
jsou členy Výboru, dále je jeho členkou zástupkyně ukrajinské národnosti. Aktivní činnost
organizace Ukrajinců však v kraji není zaznamenána.
V kraji dále pracuje několik organizací, které mají jako cílovou skupinu Romy a několik
romských občanských sdružení, jedna organizace pracuje s Vietnamci.
V obcích nejsou zřízeny Výbory, příslušníci polské národnostní menšiny opakovaně vyjádřili
názor, že existenci výborů nepotřebují. V Jaroměři je zřízena Komise pro národnostní
menšiny, která prioritně řeší otázky romské menšiny.
LIBERECKÝ KRAJ
Výbor sociálních věcí je zřízen jako iniciativní a poradní orgán zastupitelstva kraje pro oblast
sociální politiky. Plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo kraje a kterému se ze své
činnosti zodpovídá. Spolupráci s ostatními organizacemi příslušníků národnostních menšin
považuje za důležitou činnost a zajímá se o tuto problematiku.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Spolupráce kraje a Výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin probíhala hlavně
na úrovni organizace a vyhodnocování dotačního programu Podpora aktivit příslušníků
národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje. Odbor sociálních věcí
Krajského úřadu prostřednictvím koordinátora pro národnostní menšiny pravidelně
zpracovává stanoviska k jednotlivým projektům organizací příslušníků národnostních menšin.
Zástupci kraje jsou pravidelně zváni na jejich akce. Zástupci jednotlivých národnostních
menšin jsou zváni také na jednání Výboru. Ten na svá jednání pravidelně zve také jak
zástupce jednotlivých národnostních menšin, tak zástupce obcí, na jejichž území národnostní
menšiny žijí. Na jednání jsou zváni také zástupci jednotlivých institucí, kteří se zástupci
národnostních menšin při různých příležitostech spolupracují.
OLOMOUCKÝ KRAJ
Odbor sociálních věcí spolupracuje se zástupci národnostních menšin, a to zejména formou
předávání informací o aktivitách v kraji, dotačních titulech centrálních orgánů (Ministerstva
kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), nadací i dotacích kraje, dále pak i účastí
na pořádaných akcích. Krajská koordinátorka se zúčastňuje pracovních skupin pro etnické
menšiny a cizince v rámci komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci, kde je zástupce
bulharské menšiny a romské menšiny, dále v Prostějově, kde jsou členy zástupci romské menšiny.
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V roce 2010 byl zpracováván Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
pro roky 2011-2014. Členy pracovní skupiny Etnické menšiny a cizinci byli dva zástupci romské
menšiny a dále zástupci NNO, které poskytují sociální služby v romských sociálně vyloučených
lokalitách. Jedním z opatření bylo Vytvoření systému aktivit přímo podporujících mezikulturní
dialog odstraňující společenské bariery. Ze SWOT analýzy a dalších podkladů (komunitní plány,
další výzkumy) vyplývá, že veřejnost je nedostatečně informována o problematice etnických
menšin a cizinců, absentují programy zaměřené na změnu xenofobních postojů veřejnosti
k cílovým skupinám a antidiskriminačních programů. V rámci ČR působí řada subjektů, které
nabízí zmíněné programy i pro realizaci v Olomouckém kraji.
V roce 2008 byla v Olomouci ustavena Základní organizace Svazu Maďarů žijících v českých
zemích, která má cca 20 členů. Organizace se dosud neucházela o dotační tituly z rozpočtu
Olomouckého kraje. Předseda odhaduje počet příslušníků maďarské menšiny v kraji kolem 300
osob. Členové organizace se pravidelně schází, půjčují si literaturu, udržují jazyk, zúčastňují se
akcí realizovaných dalšími pobočkami. Krajskou koordinátorku informují o pořádaných akcích.
Organizace se podílela na zajištění programu návštěvy maďarského velvyslance Dr. Szóke
László v květnu v Olomouci. V rámci programu byla realizována výstava maďarského umění ze
sbírek Muzea umění Olomouc, která byla instalována od dubna do května v Muzeu moderního
umění Olomouc, pokládání věnce u pamětní desky Jánoše Bolyai na budově Vojenské policie
a beseda s členy Svazu žijících v Olomouckém kraji. Další větší akcí bylo pokládání věnců
u památníku grófa Jana Esterházyho v obci Mírov na vězeňském hřbitově.
Aktivní je Řecká obec v Šumperku, která realizuje kursy řečtiny, kursy řeckých tanců
a zábavy, při obci působí taneční soubor řeckých lidových tanců Kalliópi. U Řecké obce
v Javorníku působí taneční soubor Evros od roku 2009, v roce 2010 realizoval mimo jiné
vystoupení v obcích na Jesenicku a to v Uhelné, Vidnavě, Velké Kraši, Javorníku, Bílém
Potoku a Jeseníku. Řecká obec v Jeseníku realizovala v roce 2010 pobyt pro děti
v mezinárodním táboře Alexandra v Kariani. Ve spolupráci s městem Jeseník se podílela na
oslavách 300 let radnice města Jeseník, kde vystupovaly soubory z Řecka i ČR.
V kraji působí aktivně na poli prezentace kultury a udržování tradic pobočka sdružení
Společenství Romů na Moravě v Olomouci, kde předsedkyně vede taneční a hudební kroužek,
věnuje se i doučování dětí. Děti i dospělí vystupují na různých akcích pořádaných v kraji. Dne
21. srpna 2010 byl uskutečněn Třetí ročník festivalu romské kultury Romani Giľi, který byl
podpořen z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR.
Další akcí, mající v kraji tradici, je Den soužití, který se uskutečnil dne 18. září 2010 v areálu
FK Kozlovice. Hlavním organizátorem je sdružení Kappa - Help a hudební skupina Imperio,
která své aktivity zaměřuje především na romskou mládež. Jedná se o fotbalový turnaj,
výtvarné soutěže pro děti, a zejména prezentace romských hudebních a tanečních souborů.
Cílem akce je podpora vzájemného soužití majoritní společnosti v Přerově s menšinami.
Pozitivně lze hodnotit i účast zástupců Policie ČR v Přerově na fotbalovém turnaji.
Dne 8. dubna 2010 se konala v klubu Teplo v Přerově vernisáž fotografické výstavy Prerovos
Objektivos. Děti navštěvující nízkoprahové zařízení Metro v Přerově, kde sociální službu
zajišťuje sdružení Kappa - Help, se učily fotografovat a následně své práce presentovaly širší
veřejnosti. Zajímavé bylo i spojení s dobovými fotografiemi přerovských Romů. Výstava byla
následně umístěna v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a putovala i do škol, které o ni
projevily zájem. Prezentována byla i na Dnu soužití v Kozlovicích.
Novou aktivitou Armády spásy v Přerově, jež poskytuje sociální službu nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež, je konání pravidelných bohoslužeb, které jsou spojeny s prezentací
romských křesťanských písní. Na tom se podílí i romská hudební skupina Imperio z Přerova.
Jedním z nejaktivnějších subjektů v Olomouckém kraji je Dům dětí a mládeže v Hranicích,
kde se romský terénní pracovník města dlouhodobě věnuje volnočasovým aktivitám dětí
a mládeže. Současně organizuje prezentace dovedností dětí na poli hudebním a tanečním i pro
další NNO. Romskou kulturu prezentuje zejména hudební skupina Street boys, která vydala
v roce 2009 již čtvrté CD s názvem Palikerav, zúčastňuje se mimo jiné i dalších kulturních
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akcí realizovaných v Olomouckém kraji. Při DDM působí i taneční kroužek. Významnější
akcí byl i romský dětský tábor pro 22 dětí v Kateřinicích u Vsetína, který byl zaměřen i na
kořeny romské kultury, děti se dozvěděly o svém původu, zažily zinscenovanou romskou
svatbu a učily se i romsky.
Děti se mimo jiné podílejí i na tvorbě webových stránek. Dne 14. listopadu 2010 se
v Zámeckém klubu Hranice uskutečnila taneční a hudební soutěž, které se zúčastnilo 13
souborů z Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje.
Od roku 2009 působí v Moravském Berouně sdružení Ecce Homo, které poskytuje sociálně
aktivizační služby pro rodiny a děti, v rámci aktivit Centra pro rodinu realizuje rovněž
taneční soutěže zaměřené mimo jiné na tradiční romské tance, na které zve i další NNO, které
pracují s romskými dětmi. Organizace poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi, v rámci které jsou kulturní aktivity významným motivačním prvkem pro děti i rodiče.
V roce 2010 pořádala organizace 2 kola taneční soutěže v HIP HOP a break dance. Dne
26. listopadu 2010 uspořádala organizace Romskou zábavu v Národním domě Moravský
Beroun, kde hrála skupiny Gypsy Rose z Ostravy.
Občanské sdružení Romodrom, které poskytuje sociální službu - terénní program na Šternbersku,
realizovalo dne 22. dubna 2010 v Městském kulturním zařízení ve Šternberku prezentaci služby
spojenou s 1. ročníkem taneční soutěže Ker pareso, hudební doprovod zajistila skupina Street
boys z Hranic a skupina TWO MEN. Další akcí organizace byl projekt PTÁME SE ROMA STARS.
Jednalo se o 2 besedy s žáky škol, jejichž cílem bylo zvýšení motivace ke vzdělávání. Mimo
jiných hostů byl pozván redaktor a moderátor ČT - pořadu Romani Luma, houslista Marek Balogh
a autorka publikace Nejen romská kuchařka Lubomíra Oláhová.
Charita Olomouc dne 8. dubna 2010 v Letním kině v Olomouci uskutečnila program v rámci Dne
Romů. Součástí akce byla výstava Putování Romů prezentovaná obrázky dětí z Komunitního
centra doplněné pohádkou, vystupovaly romské taneční a hudební soubory z kraje.
Dne 18. září 2010 se konala již tradiční XII. Romská pouť na Svatém Kopečku u Olomouce,
kterou organizačně zajišťuje Charita Olomouc. Po mši svaté v bazilice se v rámci
doprovodného programu prezentovaly taneční a hudební romské skupiny.
Na kulturní aktivity jsou částečně zaměřeny i Charita Šternberk, která se v rámci Jirola
věnuje romských dětem a Charita Kojetín, která poskytuje romským rodinám sociální služby
a doučování v rámci Klubu Maria. Charita Šternberk se v rámci dotačního titulu Ministerstva
kultury neúspěšně ucházela o dotaci na projekt Cesty Romů v očích dětských.
Výstava Zaniklý svět Romů byla instalována v budově RCO v Olomouci v prosinci 2009
a lednu 2010. Na vernisáži vystoupil romský houslový virtuóz Marek Balog.
PARDUBICKÝ KRAJ
Komise Rady Pardubického kraje pro integraci romské menšiny a dalších etnických
skupin aktivně spolupracuje s romskými organizacemi a organizacemi, které se věnují řešení
problematiky v oblasti integrace národnostních menšin. V ní mají své zastoupení Romové,
kteří jsou zároveň statutárními zástupci romských NNO. V současné době komise Rady
aktivně spolupracuje s vybranými místními samosprávami na přípravě individuálního
projektu Podpora integrace sociálně vyloučených romských lokalit Pardubického kraje.
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Hl. m. Praha již tradičně spolupracuje s MČ Praha 9 na multikulturním festivalu Etnofest,
který se konal již 6. rokem v areálu přírodního Parku Podviní.
V roce 2010 hl. m. Praha opětně ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců zajistilo
nízkoprahový kurs českého jazyka pro cizince, který musel být pro velký zájem ze strany
cizinců přesunut do Městské knihovny v Praze (v předchozích letech využíván prostor DNM
o.p.s., kde již nebyla dostatečná kapacita). Kurs byl koncipován tak, aby sloužil jako brána do
českého jazyka a byl současně prostorem sociálním, kontaktním místem, kde se cizinci
seznámili nejen s užitečnými jazykovými poučkami, ale dostali také užitečné informace
a kontakty na nevládní organizace a jiné zdroje pomoci a informací.
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Každoročně má podporu města též Světový romský festival KHAMORO (viz oddíl 3.2. Zprávy)
a Mezinárodní folklorní festival Praha srdce národů, stejně tak tomu bylo i v roce 2010.
ÚSTECKÝ KRAJ
Ve Výboru mají zastoupení Obec Slováků, Svaz Maďarů, Ukrajinské Zvony naděje, Židovská
obec, Bulharské občanské sdružení Cyrila a Metoděje, Kulturní sdružení občanů německé
národnosti a samozřejmě Romové, kteří jsou zastoupeni několika osobami navrženými
různými romskými organizacemi. Zástupce ve Výboru má i Svaz Vietnamců v České republice.
Velmi dobrá spolupráce je se všemi zastoupenými organizacemi, nejaktivnější jsou Židovská
obec, Obec Slováků a Svaz Maďarů. Ukrajinská národnostní menšina aktivně prosazuje
a navrhuje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Ivano-Frankivskou oblastí
na Ukrajině. Smlouva se po doporučení Zastupitelstvem kraje právě připravuje.
VYSOČINA
Kraj v roce 2010 spolupracoval se Sdružením Romů a národnostních menšin ČR, Sdružením
Děti slunce ČR, ROMART ČR, sdružením LAČE MANUŠA. Jmenované organizace se
především věnují kulturně společenským aktivitám v romských komunitách kraje.
2a) příklady dobré praxe v roce 2010:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Dne 26. ledna 2010 si už tradičně připomněly školy v součinnosti s Židovskou obcí v Brně,
Muzeem romské kultury a odborem školství Krajského úřadu za účasti předsedy RNM
27. leden jako významný den, Den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti. V rámci hudebního, literárního a výtvarného vystoupení se představili žáci ZŠ a SŠ.
Nedílnou součástí byla i beseda s pamětnicemi na Holocaust Židů a Romů. Žáci ZŠ a SŠ tak
získávají velmi cenné informace o Holocaustu Romů a Židů, poznávají významné osobnosti,
které na ně velmi citlivě působí.
Romské dny Hodonín 2010 se uskutečnily 24. dubna 2010 v Hodoníně, vyvrcholením byl
Desátý ročník Miss Roma ČR. Pořádání výše uvedené akce je jednou z cest k toleranci
a porozumění mezi romskou menšinou a majoritní společností.
KARLOVARSKÝ KRAJ
Příkladem dobré praxe je např. již druhý ročník Dne národnostních menšin, který se konal
dne 25. září 2010 v Karlových Varech v hotelu Thermal. Výbor uspořádal také III. ročník
fotosoutěže Ze života národnostních menšin. Poprvé se konala výtvarná soutěž pro žáky ZUŠ
pod názvem Žijeme tu spolu.
V květnu 2010 zahájilo svou činnost Centrum na podporu integrace cizinců. Centrum aktivně
rozvíjí své aktivity, v roce 2010 se konaly kursy češtiny nebo Konference o integraci cizinců.
LIBERECKÝ KRAJ
Udržení stávajícího počtu asistentů pedagoga na školách, širší zapojení triád do komunitního
plánování většiny obcí ve všech cílových skupinách včetně národnostních menšin.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Jako příklad dobré praxe lze uvést aktivity Výboru zaměřené na popularizaci problematiky
národnostních menšin na území kraje. V roce 2010 zorganizoval Výbor seminář
k problematice implementace Charty na území kraje. Na ten byli pozváni zástupci všech obcí,
na jejichž území dochází k implementaci Charty, nejčastěji ve formě instalace dvojjazyčných
nápisů. V rámci programu vystoupili zástupci úřadu vlády, místní samosprávy a také historik
Jagellonské univerzity. Pozvání na seminář přijal také generální konzul Polské republiky.
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PLZEŇSKÝ KRAJ
V červenci 2010 organizovaly některé NNO (např. Sdružení Romů a národnostních menšin
Plzeňského kraje, Asociace romských občanských iniciativ Amare čhave) letní dětské tábory.
Dne 17. července 2010 se v Plzni konal Celorepublikový romský turnaj na 33. ZŠ Terezie
Brzkové ve Skvrňanech, tamtéž byl koncem srpna uspořádán také Celorepublikový dětský
turnaj ve fotbale. Na jejich organizaci se podílela Asociace romských občanských iniciativ
Amare Čhave. Děti z Amare Čhave vyhrály a dále se účastnily turnaje v Karlových Varech.
Ve dnech 21. - 23. října 2010 vystoupily děti z hudebního kroužku Amare Čhave s ukázkou
BEAT BOX - Break Dance v rámci doprovodného programu Veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP 2010.
VYSOČINA
Jihlavské NNO uspořádaly ve dnech 6.-8. dubna 2010 Týden romské kultury, jehož součástí byl
workshop romských řemesel, výstava historických fotografií Muzea romské kultury, produkce
tradičních romských písní a tanců na jihlavském náměstí a projekce filmu s romskou tématikou.
2b) problémy v roce 2010:

KARLOVARSKÝ KRAJ
Problém přetrvává v neorganizovanosti menšin, v jejich malé angažovanosti a nezájmu
o aktivity. V kraji stále např. nevzniklo sdružení Ukrajinců a Rusů. Národnostní menšiny by
přivítaly samostatný dotační titul s větším objemem financí.
LIBERECKÝ KRAJ
Nedostatek finančních prostředků pro financování NNO zabývajících se problematikou menšin.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Problémy ve spolupráci s jednotlivými zástupci národnostních menšin, které by měly zásadní
charakter v návaznosti na problematiku během roku 2010, nebyly zaznamenány.
PARDUBICKÝ KRAJ
Trvalým problémem je předškolní vzdělávání romských dětí, které se bohužel stále potýká
s nezájmem ze strany rodičů. S podobným nezájmem romských rodičů o MŠ se potýkají
i přípravné ročníky. Z kapacitních a finančních důvodů nejsou předškolní třídy u škol příliš
oblíbeny, což se odráží i v jejich počtu v kraji. Úspěšná realizace přípravného ročníku v ZŠ
Lačnov – Svitavy však dokazuje smysl přípravných tříd, a proto by měly být jedním
z nástrojů sociální politiky pro integraci Romů.
V souvislosti se vzděláváním Romů je jedním z nejdiskutovanějších problémů předčasný
odchod romských žáků z vzdělávacího procesu. Vedle ekonomického aspektu je strůjcem
tohoto jevu také hodnotový žebříček Romů, v němž na vzdělání není kladen takový důraz.
V neposlední řadě se do nezájmu o vzdělání promítá také katastrofální nedostatek pozitivních
vzorů z bezprostředního okolí.V současné době neexistují na území kraje žádné efektivní
nástroje, které by pomáhaly jedincům vypadnuvším ze vzdělávacího systému zapojit se zpět
do vzdělávání. Výjimku tvoří rekvalifikační kursy úřadů práce a některé akce a kursy
vzdělávací agentury Marlin s. r. o., která v Pardubickém kraji působí. 75
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Dalším stěžejním problémem je situace Romů v oblasti zaměstnanosti, která je složitá, přesto však
pravděpodobně méně tristní, než v některých jiných krajích. Oficiální statistiky nezaměstnanosti Romů
neexistují, hrubým odhadem lze nezaměstnanost Romů vyčíslit na 70 – 80%. V rámci kraje existují lokality, kde
nezaměstnanost dosahuje i více než 98%. Pracovní uplatnění Romů v Pardubickém kraji ztěžuje hned několik
faktorů. Primárním faktorem je nízká kvalifikace, v jejímž důsledku se nabídka zaměstnání omezuje na manuální
práce. Sekundárním faktorem je levná pracovní síla z ciziny, která je pro zaměstnavatele daleko výhodnější
a terciární faktor lze spatřovat v dluhové problematice a exekucích. Velká část Romů oficiálně evidovaných jako
nezaměstnaní si přivydělává na černo. Není to vychytralostí vůči systému, nýbrž projev obranného mechanismu
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
V roce 2010 bylo nutné řešit nepříznivou situaci v oblasti integrace cizinců, konkrétně
vzájemného soužití obyvatel MČ Praha-Libuš s vietnamskou komunitou. Na základě
spolupráce s MČ Praha-Libuš bylo zkušebně otevřeno 15. června 2010 Centrum pro integraci
při DNM o.p.s. v Libušské ulice 1/206, v Praze 4. Vyhodnocení výsledků činnosti bylo
naplánováno na první čtvrtletí r. 2011, ale již dnes je zřejmé, že pro jednání a následné kroky
v oblasti integrace cizinců na území hl. m. Prahy je partnerem pro resorty vnitra, školství,
mládeže a tělovýchovy a další instituce kraj, tedy hl. m. Praha - Magistrát hl. m. Prahy,
nikoliv obecně prospěšná společnost.
3. Jakým způsobem kraje finančně podporovaly v roce 2010 organizace / aktivity národnostních menšin
(prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci jiných dotačních programů, ad hoc
podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)?

Na úrovni krajů je zachován zhruba stejný podíl dotací organizacím příslušníků národnostních
menšin ve srovnání s minulým rokem, na rozdíl od obcí a statutárních měst je zde ovšem
markantní pokles podpory multikulturním projektům. Co se týče počtu projektů, z celkových
50 dominuje 14 projektů romských organizací, následují polské, řecké a slovenské projekty
(viz příloha 10).
4. Jaké zkušenosti má kraj s implementací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků? 76

JIHOČESKÝ KRAJ
Pro kraj jsou závazná přijatá opatření v části III. Charty, která se vztahují na slovenštinu.
Obecně je komunikace ve slovenštině vzhledem k jazykové příbuznosti s češtinou v praxi
bezproblémová, uživatelé slovenštiny se v roce 2010 neobrátili na kraj s žádnými aktuálními
potřebami v užívání svého jazyka. Nejsou známy žádné skutečnosti o porušování opatření
přijatých v oblastech soudního řízení, veřejné správy a veřejné služby.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Ústav klasických studií Filozofické fakulty MU Brno nadále uskutečňuje výuku novořečtiny
a literatury ve všech 3 stupních (bakalářský, magisterský a doktorandský). S tím úzce souvisí
vůči exekutorům, kteří si ze sociálně slabých lidí udělali výnosný byznys. Pro většinu exekucí postižených
Romů je tedy výhodnější nebýt legálně zaměstnán a oficiální pracovní místo pro ně není motivací. Velká část
Romů v kraji, v případě, že jsou příjemci dávek hmotné nouze, vylepšuje rodinný rozpočet zapojením se do
veřejné služby. Ve větších městech pak také můžeme sledovat účast Romů na veřejně prospěšných pracích.
Dostupnost veřejné služby i veřejně prospěšných prací je v rámci kraje uspokojivá, přesto lze říci, že poptávka
převyšuje nabídku. V kraji dosud není rozšířeno sociální podnikání, které by mohlo situaci na trhu práce pro Romy
zlepšit. V minulosti se o sociální firmu pokoušel Darjav o. s. (Pardubice), projekt ale v tuto chvíli stagnuje.
V loňském roce bylo zaznamenáno také několik případů diskriminace na trhu práce. Poškození většinou řešili
situaci s terénními pracovníky, mohli se též obrátit na antidiskriminační linku, pokud byla právě v provozu.
Problémová se jeví i situace v oblasti bydlení, s níž se velké množství Romů potýká. Ke ztrátě bydlení dochází
u Romů v kraji nejčastěji z důvodu neplacení nájemného, případně při emigraci do ciziny a následné reemigraci.
Situace na trhu s nemovitostmi je pro Romy nepříznivá, jen málo majitelů je ochotno pronajímat byt romské rodině.
V loňském roce provedli v Pardubicích terénní pracovník a romský poradce společně s redaktory týdeníku
Sedmička test, který výše uvedené beze zbytku potvrdil. Jedním z nástrojů, který může pomoci Romům v kvalitě
bydlení, je aktivní participace místních samospráv na řešení jejich situace. V loňském roce například pokračoval
v Pardubicích Program podpory samostatného bydlení. V něm jsou vytipovávány rodiny z městských ubytoven,
jímž je přidělen městský byt v méně atraktivní lokalitě. Pokud během hodnoceného období dvou let prokáží
samostatnost a solventnost, je jim přidělen byt první kategorie v jimi zvolené části města, se smlouvou na dobu
neurčitou a jejich původní byt obsadí nově vytipovaná rodina.V současné době není známo jak jsou v kraji čerpány
dotační programy, které by přímo směřovaly k zlepšení kvality bydlení Romů.
Posledním z problémů je zdravotní situace u Romů, která není v kraji příliš dobrá. Vedle ekonomických aspektů
úzce souvisí i s obavami Romů z některých lékařů. Zejména pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa a
zubního lékaře jsou pro většinu Romů v kraji stále velmi vzdálené.
76
Zkušenosti nemá kraj Olomoucký, Pardubický, Středočeský, Ústecký, Vysočina a Zlínský kraj.
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činnost České společnosti novořeckých studií rovněž se sídlem na Filozofické fakultě MU
v Brně. Mezi nejvýznamnější aktivity patří přednášky z oboru novořečtiny a realizace
projektu na vytvoření česko - řeckého slovníku.
KARLOVARSKÝ KRAJ
Na území kraje je zastoupena zejména vietnamská menšina (odhlédne-li se od skutečnosti, že
příslušníkům vietnamské menšiny nebyl přiznán statut národnostní menšiny a je na ně
hleděno jako na cizince) a dále německá a slovenská národnostní menšina. Příslušníci
národnostních menšin nepovažovali ochranu menšinových jazyků za důležitou. V minulosti
(nikoli v loňském roce) byl vznesen pouze jeden požadavek na dvojjazyčné nápisy obcí.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Kraj považuje ochranu regionálních a menšinových jazyků za potřebnou. Ochrana a podpora
regionálních a menšinových jazyků představuje důležitý prvek k zachování kulturní
rozmanitosti v rámci státní svrchovanosti a územní celistvosti.
Z článků v části III uvedených v Chartě se v kraji nerealizuje žádný. Příslušníci polské
menšiny z příhraničních obcí Královéhradeckého regionu žijí v České republice již několik
generací a velmi dobře se sžili.
LIBERECKÝ KRAJ
Přijatá usnesení Charty jsou uplatňována i v kraji podle čl.2 odst.2 a článkem 3 odst. 1 Charty
na jazyky polštinu, slovenštinu, němčinu a romštinu. S implementací menšinových jazyků
v kraji neregistrují žádné negativní zkušenosti.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
V kraji se závazky vyplývající z Charty vztahovaly na 31 obcí na jejichž území žijí příslušníci
národnostních menšin. Charta byla na území kraje realizována v letech 2007, 2008, kdy kraj
obdržel účelovou státní dotaci 5 000 000,- Kč, která byla ze strany Úřadu vlády pro rok 2009
snížena na 2 000 000 Kč. V roce 2010 byla implementace Charty zajišťována prostřednictvím
dotačního programu Úřadu vlády vyhlašovaného na podporu implementace Charty pro rok 2010.
Zúročit zkušenosti z implementace Charty na území Moravskoslezského kraje si mimo jiné
kladl za cíl seminář popsaný výše. Semináře organizovaného Výborem se zúčastnilo
několik zástupců obcí, kterých se implementace vzhledem k počtu příslušníků národnostních
menšin žijících na jejich území týká. Seminář byl zorganizován zejména díky potřebě
popularizovat problematiku Charty směrem k majoritní části obyvatelstva kraje, která vzešla
ze zástupců polské národnostní menšiny žijících v kraji.
PLZEŇSKÝ KRAJ
Charta se na území kraje vztahuje na slovenštinu, romštinu a němčinu. Vzhledem k tomu, že
se u všech národností a státních příslušností jedná o nízké počty, a navíc cizinci ze Slovenska
a Německa pobývají v kraji především z důvodů ekonomické migrace a nevystupují na území
kraje jako menšina, nebyl zatím v kraji důvod, aby se problematikou Charty v roce 2010
výrazněji zabývala Rada či Zastupitelstvo kraje.
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Na základě podpory rozšiřování a přijímání informací v jazyce národnostních menšin, mohou
národnostní menšiny v hl. m. Praze a s její finanční podporou vydávat publikace, knihy (pro
dospělé, děti a mládež) ve svém jazyce.
Při přípravě a zajištění grantového řízení Celoměstské programy podpory aktivit
národnostních menšin je vždy program č.2 zaměřen speciálně na publikační činnost
související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze. Ta je vnímána jako významná
z hlediska uchování a rozvoje jazyka národnostních menšin, ale je také cenným zdrojem
multikulturní výchovy a seznamování majoritní společnosti s otázkami národnostních menšin.
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ÚSTECKÝ KRAJ
Problematikou implementace Charty v oblasti státní správy na úřadě Ústeckého kraje se
Výbor zabýval na svém jednání dne 30. března 2010 z iniciativy Odboru územního plánování
a stavebního řádu. Bylo přijato usnesení Výboru, které konstatuje, že žádnými zástupci
organizací sdružujících národnostní menšiny na území kraje není požadováno, aby ve
správním řízení ve smyslu § 25 odst. 4, správního řádu byl pořizován úřední překlad do
některého z cizích jazyků. Důvodem bylo, že všichni přítomní zástupci národnostních menšin
potvrdili používání češtiny jako úředního jazyka za bezproblémové.
VYSOČINA
Kraj nemá na svém území z hlediska dlouhodobého vývoje usazenou žádnou početně
významnou národnostní menšinu s výjimkou osídlení příslušníků romské menšiny v několika
lokalitách. Z toho důvodu je problematika národnostních a etnických menšin zúžená, jak
vyplývá z výše uvedených bodů. Na druhou stranu je si vědom té skutečnosti, že příslušníci
národnostních či etnických menšin nebo cizinci se vzhledem k řadě specifik mohou dostávat
do situace, která vede k sociálnímu a kulturnímu vyloučení. Proto Rada kraje věnuje této
oblasti pozornost s cílem rozvíjet aktivity napomáhající dobrému soužití mezi většinovou
společností a lidmi, kteří se od ní odlišují na základě národnostní nebo etnické příslušnosti.
ZLÍNSKÝ KRAJ
Každoročně vyhlašovaný dotační program Rady je rozesílán na obce s rozšířenou působností na
vědomí.
6.4. Shrnutí
○ Obce
Největší podíl existujících Výborů se vyskytuje v Moravskoslezském kraji, okresech FrýdekMístek, Karviná, Bruntál a Opava. V okrese Sokolov je zřízeno pět Výborů, v okrese Jeseník
čtyři, v okrese Cheb a Karlovy Vary tři. Vedle toho jsou v pěti případech zřízeny Komise pro
národnostní menšiny, jde o obce (MČ), kde povinnost Výbor zřídit nevznikla, je to nad rámec
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Výbory, s výjimkou těch, které byly zřízeny v Moravskoslezském kraji, nemají většinou
dosud žádnou významnější agendu, jsou zřizovány spíše formálně. Jde o obce se slovenskou
resp. německou menšinou. Zastupitelstva v některých těchto obcích iniciativně podporují
setkání s krajany, péči o místní kulturní památky či povědomí o osobnostech v minulosti zde
žijících. V obcích, kde jsou Výbory zřízeny pouze formálně, bývá vysloven požadavek
úpravy legislativy, aby se zastupitelstvo nezatěžovalo zbytečnou administrativou.
Na Těšínském Slezsku je smysluplnou agendou jednání Výborů naplňování Charty.
Konkrétně jde o instalaci cedulí a názvů veřejných budov, ale v jednom případě např. obec
podporuje v ZŠ, kterou zřizuje, zavedení nepovinného předmětu Výuka polského jazyka.
Dvojjazyčné názvy obce při vjezdu do obce a výjezdu z obce byly instalovány ve dvou
třetinách z obcí v Moravskoslezském kraji, jinde nebyl zaznamenán požadavek, ačkoliv
v západním pohraničí by pro to mohl být v řadě obcí důvod.
○ Statutární města
Pouze ve dvou statutárních městech je podle zákona Výbor zřízen, ve čtyřech městech, kde
nutnost ustanovit Výbor ze zákona nevyplývá, byla zřízena Komise či Rada. V rámci
komunitního plánování byla ve dvou statutárních městech založena pracovní skupina, v sedmi
případech se agenda národnostních menšin soustředí do funkce koordinátora či poradce. Sedm
měst žádnou pozici či poradní orgán pro záležitosti národnostních menšin nezřídilo.
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Pouze tam, kde byl zřízen Výbor, se řeší skutečně otázky národnostních menšin, v ostatních
případech dochází k průniku dané problematiky s otázkami socioekonomického postavení
vyloučených komunit, popř. imigrace. Situace se oproti minulým rokům, přes komunální
volby v minulém roce, nikterak významně nezměnila.
○ Kraje
V Moravskoslezském a Karlovarském kraji je ze zákona zřízen Výbor, je zřízen rovněž
v Ústeckém kraji, který ale nedodal podklady k této Zprávě. Pět krajů zřizuje nad rámec
zákona poradní grémium rady krajského zastupitelstva, zabývající se agendou národnostních
menšin. Jde o Jihomoravský (Rada pro národnostní menšiny), Královéhradecký (Výbor pro
lidská práva), Liberecký (Výbor sociálních věcí), hl. m. Praha (Komise pro oblast
národnostních menšin a integrace cizinců) a Zlínský kraj (Komise pro národnostní menšiny
etnické skupiny a romskou integraci). Pozici koordinátora pro otázky národnostních menšin
(popř. explicitně pro romskou menšinu) zřídily kraje Olomoucký, Plzeňský, Středočeský
a Vysočina.
Otázkami národnostních menšin se výhradně zabývají kraje, které zřídily Výbor, a dále
Jihomoravský kraj a hl. m. Praha. Ta ovšem agendu spojuje s agendou imigrantů. Mezi
činnostmi dominuje podpora kulturních aktivit a vzdělávání, v Moravskoslezském kraji jde
též o podporu implementace Charty.
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7. Reflexe národnostních menšin
BULHARSKÁ MENŠINA77
1.

Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich vzájemnou spolupráci,
způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob financování jejich činnosti atd.).

Počátek existence bulharské organizace v českých zemích je dán rokem 1880. Tehdy,
konkrétně 4. prosince 1880, byla výnosem rakouskouherského císaře úředně uznána bulharská
menšina v Českých zemích.
V současnosti působí na území České republiky tyto bulharské spolky, sdružení, svazy atd.:
○ Svaz Bulharů v Evropě (SBE) - se sídlem Praha 2, Americká 28;
○ Bulharská kulturně osvětová organizace v České republice (BKOO) - se sídlem
Praha 2, Americká 28, se svými regionálními kluby:
○ Bulharský klub Praha
○ Bulharský klub Ostrava
○ Bulharský klub Olomouc
○ Bulharský klub Plzeň
○ Bulharský klub Ústí nad Labem
○ Bulharský klub Most
○ Bulharský klub Kladno
○ Bulharský klub Chomutov
○ Bulharský klub Děčín
○ Bulharský klub Mladá Boleslav
Regionální kluby mají podle čl. 14 Stanov BKOO právní subjektivitu.78
V Praze kromě toho působí:
○ Sv. Cyril a Metoděj
○ Vazraždane
○ Zaedno
○ Bulharská beseda
○ Bulharská pravoslavná obec
○ Neformální sdružení bulharské inteligence v Praze Hyshove
V Brně působí:
○ Bulharské kulturně osvětové sdružení
○ sdružení Pirin
Bulharská komunita v ČR vydává dva časopisy, subvencované Ministerstvem kultury Roden
glas, který vydává BKOO, a Balgari, který vydává Vazraždane, a rovněž bulletin Inform,
vydávaný pouze pro Prahu nákladem Bulharského klubu v Praze.
Podle posledních statistických údajů publikovaných v časopise Slovo (č. 3/2010) dosahuje
počet Bulharů s trvalým i přechodným pobytem v ČR přibližně 7 000. Připočteme-li k nim
i Bulhary, kteří přijali české občanství, pak jejich počet značně vzroste. Poté, co byla
77

Text zpracoval Dimitr Christov, tajemník BKOO.
článek 14, 1. „Základním článkem organizace jsou Bulharské kulturně osvětové kluby, které v rámci Stanov
provádějí vlastní činnost. Kluby jsou ve své činnosti samostatné a jednají svým jménem.“.
78
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bulharská menšina v ČR zařazena mezi úředně uznané národnostní menšiny, rozvíjí úspěšně
spolupráci s ostatními menšinami v Praze - zvláště od té doby, kdy byl otevřen DNM v Praze.
Dobře pracují kluby v Plzni, Olomouci, Brně a Ostravě.
2.

Uveďte stručný přehled jejich aktivit.

Od ledna do prosince probíhají na mnoha místech různé aktivity.
Leden. V Praze i v ostatních městech, kde sídlí kluby, se již tradičně pořádají oslavy jmenin,
protože na toto období připadají jmeniny několika velmi častých bulharských jmen: svátek má
Vasil, Jordan, Ivan (sv. Basila, Zjevení Páně, Kristův křest v Jordánu, sv. Jana atd.). V Ostravě
též tradičně slaví 21. ledna Babinden – svátek porodních babiček a matek malých dětí.
Únor. V Praze pořádá sdružení Zaedno již po desáté slavnost u příležitosti svátku vína
a vinařů Trifon Zarezan.
Březen začíná svátkem Baba Marta. V bulharském kalendáři býval březen jediným měsícem
s názvem v ženském rodu. Podle staré tradice nosí každý Bulhar 1. března na klopě nebo
kolem zápěstí marteničku (ozdobu z bílé a červené stužky), kterou dostal od někoho darem.
Tak se vlastně vítá přicházející jaro. Martenička je symbolem zdraví a přináší hodně radosti především dětem.
3. březen je jedním ze státních svátků Bulharska. Před 133 lety jsme se toho dne osvobodili
z osmanské poroby. Jednotlivé kluby po celé republice tento den oslavují a v Praze se pořádá
bohoslužba v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje.
Květen je na akce zvláště bohatý:
- 1. května se slaví Svátek práce;
- 6. května bulharský státní svátek;
- 8. května porážka fašismu v Evropě, klademe věnce a květy na vojenském hřbitově na
Olšanech, kde je také pohřebiště padlých Bulharů;
- 11. května se připomíná pravoslavný svátek sv. Cyrila a Metoděje;
- 24. května svátek bulharské kultury a vědy a slovanského písma. Pořádáme pouť do
Mikulčic u Hodonína v Jihomoravském kraji, kde je od roku 2009 pomník sv. Cyrila
a Metoděje. Přijíždějí tam Bulhaři z celé republiky i ze sousedních zemí – ze Slovenska,
z Rakouska, Polska a Maďarska.
V poslední květnové dekádě se účastníme folklorního festivalu Praha – srdce národů.
V loňském roce zastupovala naši zem folklorní skupina Pirin z Brna.
Červen. 1. června společně s Bulharskou školou Dr. Petra Berona v Praze slavíme
Mezinárodní den dětí.
Červenec. 2. červenec je dnem, kdy Bulharsko uctívá památku těch, kdo padli v bojích za
svobodu. Klademe věnec a květy na olšanském hřbitově, kde je pohřbeno 25 mladých
Bulharů, kteří se zúčastnili boje českého lidu za osvobození.
Během poslední dekády července se bulharské mužstvo účastní fotbalového turnaje menšin
o pohár místopředsedy Senátu. Nastupuje mužstvo Bulharského klubu v Olomouci.
V srpnu pořádá olomoucký klub akci společně s místním sdružením zdravotně postižených
a s ostatními menšinami působícími v této oblasti.
Září je také měsícem s několika svátky, z nichž 6. a 22. jsou státními svátky.
6. září před 126 lety byla napravena křivda: Bulharsko, rozdělené na základě Berlínské
smlouvy, se spojilo a vyhlásilo své sjednocení. Tento den byl vyhlášen Dnem sjednocení.
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22. září je dnem, kdy - před 103 lety - tehdejší bulharský kníže Ferdinand vyhlásil nezávislost
Bulharska a prohlásil se carem. Do onoho dne bylo Bulharsko, ač osvobozené z turecké
nadvlády, z vůle velmocí stále ještě do značné míry závislé na Turecku.
Tyto dvě památné události oslavují všechny bulharské kluby a sdružení v České republice.
Spolky se aktivně účastní také zahájení školního roku v bulharské škole, který začíná 15. září.
Ve školské radě máme tři zástupce.
Spolek Vazraždane pořádá každý týden v knihovně DNM tzv. nedělní školu.
Na začátku listopadu slavíme společně s bulharskou školou v Praze 1. listopadu Den
národních buditelů a 5. listopadu Den učitelů.
V prosinci:
Dne 6. prosince slavíme téměř všude Nikulden (Mikuláš), kdy na stůl přichází kapr.
V loňském roce 2010 jsme 10. prosince uspořádali Multikulturní akci za účasti tří pražských
sdružení: Bulharské besedy, Bulharské pravoslavné obce a Bulharského klubu v Praze. Pozvali
jsme i zástupce ruské, romské a maďarské menšiny. Místem konání byl DNM v Praze.
20. prosince v Praze tradičně zveme na číši vína naše členy, kteří již překročili věk 75 let.
Bývá to úžasné setkání plné společných vzpomínek.
Vrcholnou událostí roku je Vánoční slavnost pro děti, kterou pořádáme v sále bulharské školy
Dr. Petra Berona v Praze. Přichází tam za námi více než sto dětí, které zpívají, tančí a od
Dědy Koledy dostávají dárky.
Sdružení Vazraždane každoročně uzavírá svou činnost Vánočním koncertem.
Na významnější akce zveme také redakci pořadu Babylon, která téměř vždy pozvání přijme.
3.

Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné správy na všech
úrovních a ve všech příslušných regionech?

Pokud jde o spolupráci s místními úřady a jinými českými institucemi, nemáme žádné
problémy. Je stále více měst, které věnují pozornost národnostním menšinám. Jako příklad
můžeme uvést Prahu, Brno, Ostravu, Olomouc, Plzeň, Most, Ústí nad Labem.
4.

Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami?

S ostatními menšinami máme vynikající spolupráci. Zvou nás na své akce, stejně jako my je
zveme například do Mikulčic. Za příklad mohou sloužit kluby v Ostravě, Olomouci a Plzni
nebo sdružení v Brně a pražské spolky. Od té doby, co je otevřen DNM v Praze, je tato
spolupráce prakticky každodenní. Škoda, že zatím se tak děje pouze v Praze.
5.

Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin?

Problémy menšiny se neliší od těch, které mají ostatní. Základním problémem je nedostatek
finančních prostředků. Je pravda, že menšina dostává dotace, které jí velice pomáhají, ale
přece jen nestačí na to, aby rozvíjela činnost tak, jak by si přála.
Problémem je volba zástupce do Rady.
6.

Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce (státní rozpočet,
rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy
organizace

BKOO v ČR
Vazraždane

projekt, účel dotace

Časopis Roden glas
Časopis Balgari

dárce

Ministerstvo kultury
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dotace (Kč)

700 000
400 000

Projekty podpořené obcemi /statutárními městy / kraji
organizace

BKOO v ČR
Vazraždane
BKOO v ČR
7.

projekt, účel dotace

dárce

Prezentace v DNM
Magistrát hl. m. Prahy
Náklady na činnost sdružení
Dny kultury
Výdaje na dopravu na setkání krajanů v Mikulčicích Statutární město Most

dotace (Kč)

88 860
50 000
50 000
12 000

Co pro Vaši národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě?

Členství v Radě trvá od roku 2001, tehdy jsme byli podruhé úředně uznáni, ještě s devíti
dalšími, za národnostní menšinu. Osm z nich bylo uznáno již dříve. Pro nás je to čest a jsme
na to hrdi. Věříme, že jsme si toto gesto české vlády zasloužili svou prací a loajalitou
k majoritní společnosti. A děkujeme za ně.
8.

Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě?

Druhým oficiálním zástupcem byl MUDr. Belkov. Domníváme se, že zastupoval naši
menšinu důstojně. Proto jsme si také všichni přáli, aby mohl zůstat i na třetí období. Statut
Rady to však bohužel neumožňuje.
9.

Jakými tématy by se podle Vás měla Rada prioritně zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným
komentářem)

-

navrhujeme, aby se Výbory rozšířily alespoň do krajských měst.79

-

nemáme nic proti Romům – jsou také v ČR nejpočetnější národnostní menšinou, ale
v krajských městech mají neúměrnou prioritu. Někde dokonce přímo říkají: „Nejdřív jsou
na řadě Romové, ostatní až pokud něco zbude“ – což je poněkud nespravedlivé.80

-

počet uznaných menšin neustále roste. Tak narůstá počet těch, kterým jsou určeny
přidělované granty a dotace. Proč se tedy nezvětšuje objem prostředků v souladu s růstem
počtu kandidátů? Již několik let se prostředky na tisk pohybují mezi 28 a 30 miliony Kč,
ale kandidátů je dvakrát víc. Nyní je krize, ale jaké byly důvody předtím?81

-

proč v případě, kdy se titulární zástupce nemůže zúčastnit daného zasedání, nemá jím
určený náhradník hlasovací právo? Jistě to stanoví jednací řád, ale nebyla dosud schválena
změna jednacího řádu?82

-

obtížně chápeme pravidla pro užívání sálů v DNM. Jen ten, kdo má k dispozici kancelář,
je může využívat bezplatně, ale co ostatní? Naše dvě místnosti se užívají takto: spolek
Vazraždane obsadil jednu kancelář a neumožňuje do ní přístup nikomu jinému. Ve druhé
je Bulharský klub v Praze a Sv. Cyril a Metoděj. Tyto organizace užívají místnosti
bezplatně ve stanoveném počtu dní v roce. Jenže v Praze působí ještě Bulharská beseda,
Bulharská pravoslavná obec, Zaedno, Hyshove a jeden církevní výbor. Nemají přístup do
kanceláří, ale chtěli by užívat místností pro své programy.83

10. Jaké jsou Vaše zkušenosti s implementací Charty?

Nelze vypracovat projekty, třeba společné, jejichž prostřednictvím bychom mohli využít
prostředky Evropské unie? To by nám pomohlo zlepšit náš tisk a organizovat multikulturní
akce takové, jako je dosud pouze folklorní festival Praha - srdce národů, kde organizátoři ze
79

Podle § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších úprav, je Výbor zřizován tam, kde
žije více než 5 % občanů jiné národnosti než české. Jde o kraj Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký.
80
Zástupce své tvrzení neopírá o žádnou skutečnost.
81
Poslední menšinou, jež byla v roce 2004 přizvána do Rady, je srbská. Od té doby se počet menšin v Radě nezvyšuje.
82
Ten však uvedenou záležitost neupravuje. Statut i jednací řád Rady pojednávají pouze o členovi Rady, který
má právo hlasovat. Nebyl dosud vznesen odůvodněný požadavek na změnu ustanovení.
83
Užívání prostor v DNM je pouze věcí dohody bulharských organizací.
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slovenských sdružení Limbora a Etnica každý rok trnou, zda se jim podaří shromáždit
prostředky k pokrytí i tak skromných nákladů. Fotbalový turnaj menšin o pohár Senátu by
také mohl změnit pravidla a nemusela by se všechna utkání odehrát v jednom dni, což je
velice vyčerpávající. Šlo by hrát alespoň dva dny - na to ale chybí finance.
K tomu, abychom se vzájemně lépe poznali, pomáhají jednotlivé akce, pořádané společně
dvěma menšinami, ale nešlo by, aby se nás sešlo najednou několik menšin, například 5-6
zástupců všech členů a stálých hostů? Uspořádat konferenci národnostních menšin? Ano, šlo
by to, ale to jsme zase u financí, a ty permanentně chybí.
Nejde o to pořád něco chtít, ale naše práce je těsně spjatá s kulturou a kultura se bez
prostředků dělá těžko, zvláště teď, když stále ještě nejsme zcela venku z ekonomické krize.

CHORVATSKÁ MENŠINA84
1.

Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich vzájemnou spolupráci,
způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob financování jejich činnosti atd.).

Hlavní organizací, která v současné době zastupuje zájmy chorvatské menšiny v ČR, je
Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR . To reprezentuje komunitu navenek, organizuje
akce pro své členy i veřejnost, pečuje o zachování tradic a kultury Moravských Chorvatů.
Fakt, že příslušníci chorvatské menšiny netvoří kompaktní osídlení, výrazně ztěžuje vnitřní
komunikaci a utváření identity tohoto etnika. Druhá organizace, která v rámci komunity
působí, je Sdružení Chorvatů Čech a Moravy, její vliv je však marginální.
Na financování aktivit menšiny se výrazně podílí zejména Ministerstvo kultury a vláda
Chorvatské republiky, v loňském roce se podařilo získat také prostředky z rozpočtu
Jihomoravského kraje, Nadace VIA a soukromých dárců (viz níže).
2.

Uveďte stručný přehled jejich aktivit.

Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR pořádá již tradičně Chorvatský kulturní den
v Jevišovce (zprostředkování setkání příslušníků komunity, akce pro širokou veřejnost).
V roce 2010 jsme rovněž pracovali na projektu Osudy a jazyk Moravských Chorvatů, jehož
cílem bylo zachytit vzpomínky a dialekt nejstarších příslušníků menšiny. Získaný materiál
bude podroben lingvistické a historické analýze. S ohledem na postupně vznikající
Chorvatské muzeum systematicky pracujeme na zdokumentování hmotné a nehmotné kultury
Moravských Chorvatů. Důležitou činností sdružení je snaha podporovat chorvatskou identitu
příslušníků menšiny a informovat o existenci skupiny českou veřejnost.
3.

Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné správy na všech
úrovních a ve všech příslušných regionech?

Spolupráce s orgány veřejné správy na úrovni celostátní (Ministerstvo kultury a Rada) je
z našeho pohledu hodnocena velice kladně.
Na úrovni krajské (Jihomoravský kraj) usilujeme o navázání fungující spolupráce s orgány veřejné
správy. Na úrovni místní samosprávy se daří úspěšná spolupráce zejména s obcí Jevišovka.
4.

Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami?

S ostatními národnostními menšinami zatím spolupracujeme víceméně jen při zasedáních
Rady, v budoucnu však máme v plánu tuto spolupráci rozvíjet. Sdružení se aktivně podílí na
činnosti gradišťanských Chorvatů (Chorvaté z Rakouska, ze Slovenska a z Maďarska).
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Na otázky odpověděli Ladislav Furiš, člen Rady, Josef Hubený, bývalý předseda Sdružení občanů chorvatské
národnosti v ČR a Ing. Jan Kopřiva, nový předseda sdružení.
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5.

Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin?

Hlavním problém menšiny je, že její příslušníci netvoří kompaktní osídlení, což výrazně
komplikuje udržování kontaktů s ostatními členy komunity a do značné míry ztěžuje
budování chorvatské identity.
Mezi neméně závažné problémy patří stálé opisování komunistické propagandy směřující proti
Moravským Chorvatům z konce čtyřicátých a začátku padesátých let 20. století, kdy bohužel
tento stav působí proti snahám o zlepšování vztahů mezi menšinou a většinovou společností.
6.

Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce (státní rozpočet,
rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy
organizace

Sdružení občanů chorvatské
národnosti

projekt, účel dotace

dárce

dotace (Kč)

Ministerstvo
kultury

160 000
180 000

projekt, účel dotace

dárce

dotace (Kč)

XIX.den chorvatské kultury

Jihomoravský kraj

projekt, účel dotace

dárce

XIX.den chorvatské kultury
Osudy a jazyk Moravských Chorvatů

Projekty podpořené krajem
organizace

Sdružení občanů chorvatské národnosti

20 000

Projekty podpořené ostatními donory
organizace

Sdružení občanů chorvatské národnosti

XIX.den chorvatské kultury
činnost sdružení

Sdružení občanů chorvatské národnosti
7.

Nadace VIA PS
soukromý dárce
zahraniční zdroj

dotace (Kč)

35 000
50 000
40 000
95 000

Co pro Vaši národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě?

Zastoupení v Radě má význam informační – jsme schopni lépe reagovat na záležitosti týkající
se menšiny, a také společenský, stýkáme se s organizacemi, jež často řeší podobné záležitosti.
8.

Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě?

Práci svých zástupců v Radě hodnotíme kladně, neboť jsme informováni o situaci
národnostních menšin v ČR mnohem podrobněji, než tomu bylo dříve, díky čemuž jsme
schopni flexibilněji reagovat na nové skutečnosti.
9.

Jakými tématy by se podle Vás měla Rada prioritně zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným
komentářem)

Ocenili bychom zejména informace o financování aktivit menšin z fondů EU.
10. Jaké jsou Vaše zkušenosti s implementací Charty?

Nejsou.
MAĎARSKÁ MENŠINA85
1.

Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich vzájemnou spolupráci,
způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob financování jejich činnosti atd.).

V roce 2010 působily v rámci maďarské menšiny stejné organizace jako v roce předchozím:
Svaz Maďarů žijících v českých zemích, politicko-občanské hnutí Coexistentia-Soužití
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Text zpracovala členka Rady Anna Rákoczi a Magdalena Šmejkalová, Svaz Maďarů žijících v českých zemích.
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(Maďarská sekce), Česko-maďarská obchodní komora, Spolek maďarských lékařů v ČR,
Společnost Arthura Görgeyho, Nadace Rákóczi, Spolek Iglice v Praze. Možno vzpomenout
i pražský spolek Maďarské reformované církve.
Kromě těchto organizací působí ještě dva maďarské studentské spolky: Spolek Endre Adyho
v Praze (AED) a Spolek Ference Kazinczyho (KAFEDIK) v Brně. Vesměs ale sdružují
studenty maďarské národnosti na VŠ v těchto městech. Jde o občany Slovenska, ale
spolupracují s ostatními maďarskými organizacemi.
Největší organizací je nadále Svaz Maďarů žijících v českých zemích, který má sedm
základních organizací. Má největší členskou základnu a také nejširší program. Nutno ale opět
poznamenat, že členská základna všech maďarských spolků se značně překrývá a na pořádání
akcí se zúčastňují podle charakteru akce i jiné spolky. Spolupráce organizací je dobrá.
Komunikačním jazykem je maďarština, s úřady se ale komunikuje česky. Znalost češtiny je
v maďarské komunitě běžná. Problémy s úřady nejsou, spolupráce je dobrá jak na celostátní,
tak i na místní úrovni.
Ke zlepšení součinnosti výrazně přispívá i časopis Prágai Tükör. Před třemi roky byla
v tomto duchu mírně pozměněna jeho koncepce a nyní pravidelně informuje o všech
maďarských organizacích, což bylo komunitou přijato kladně.
2.

Uveďte stručný přehled jejich aktivit.

○ Svaz Maďarů žijících v českých zemích
Dne 13. března 2010 oslavil Svaz Maďarů žijících v českých zemích 20. výročí svého
založení. Za dvacetiletou aktivní činnost za uchování maďarského jazyka, národní identity
a kulturních tradic, mu byla udělena premiérem Maďarské republiky Viktorem Orbánem
Cena pro menšiny – Sekce pro Maďary žijící za hranicemi Maďarska. Při příležitosti státního
svátku Novodobé historie Maďarska ji dne 23. října 2010 z rukou prezidenta Maďarské
republiky Pála Schmitta na Budínském hradě převzala předsedkyně Anna Rákóczi.
K 20. výročí Svazu jsme vydali dvě publikace, sbírku povídek zakládající členky ostravské
základní organizace Taťány Poljakové pod názvem Családi históriák (Rodinné historky).
Další vydanou publikací je sbírka dokumentů o činnosti Svazu za posledních 10 let Ohlédnutí
II., která navazuje na Ohlédnutí I., vydané v roce 2001.
-

-

Hlavní činnost se odehrává v základních organizacích. Vzhledem k rozptýlenosti členů
jedinou významnou celostátní akcí je společensko-kulturní setkání. Koná se pravidelně
poslední týden v srpnu, zájem o účast roste každým rokem, což je hodnoceno všemi velmi
pozitivně. Posledně už přesáhl počet účastníků stovku.
Dny maďarské kultury jsou tradičními akcemi v základních organizacích Praha, Brno,
Ostrava a Teplice. Jde o největší kulturní událost základních organizací Svazu.
Klubová setkání jsou zpravidla jednou do měsíce, někdy i častěji.
Vzpomínkové akce u příležitosti různých národních svátků, výročí
Pietní akt ve Zlaté Koruně, památka padlých maďarských vojáků na konci II. světové války
Pietní akt v Mírově u památníku Jánose Esterházyho, spolupořadatelem je Soužití
Pietní akt v Slavkově, památka padlých maďarských vojáků bitvy
Souznění – kulturní odpoledne v Praze, velmi populární
Vystoupení folklórních skupin Nyitnikék, Kıris, a ostravského ženského sboru
Csalogányok na různých akcích.
Společenské a kulturní akce, jako např. literární odpoledne, přednášky u příležitosti jubileí
významných osob či významných historických událostí, besedy se současnými spisovateli aj.
Žádanými společenskými akcemi jsou maďarské plesy v Praze, Ostravě, Brně a Teplicích.
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○ Coexistencia – Soužití, maďarská sekce
Organizuje akce k různým výročím, jednou týdně pravidelné diskusní kluby k aktuálním
společensko-politickým otázkám v Praze, dobrá spolupráce s polskou sekcí a se Svazem.
○ Česko-maďarská hospodářská komora
Věnuje se maďarsko-českým hospodářským vztahům, poskytuje informace.
○ Spolek maďarských lékařů
Organizuje dvě celostátní setkání – při té příležitosti odborné semináře a společenské akce.
Poskytuje informace o maďarsky hovořících lékařích podle oboru.
○ Společnost Artura Görgeyho
Probíhají jednání v souvislosti s odhalením památní tabule Arturu Görgeymu, přednímu
maďarskému chemikovi, který studoval na Karlově Univerzitě.
○ Spolek Iglice
Provozuje neformální maďarskou školku i školu v Praze.
○ Maďarský reformovaný evangelický sbor v Praze
Bohoslužby každý týden, v rámci církevní obce je založen pěvecký kroužek MILLE DO(re)MI.
3.

Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné správy na všech
úrovních a ve všech příslušných regionech?

Spolupráce na celostátní i místní úrovni probíhá bez vážnějších problémů. Úředníci na všech
institucích jsou ochotni poradit, ale problémy jsou spatřovány v příslušných zákonech týkajících
se národnostních menšin zde žijících. Podle výsledků posledního sčítání lidu z roku 2001
vyplývá, že v ČR žije cca 10% občanů jiné než české národnosti. Na místních úrovních obcí
a krajů nejsou všude zřízené Výbory či jiná grémia pro národnostní menšiny, ani odbory, pod
něž národnostní menšiny svou problematikou spadají, nejsou shodné (např. někde je to odbor
kultury, jinde sociální). Národnostní menšiny by ze zákona měly obdržet samostatný statut, jak je
to v některých státech EU, na základě něhož by bylo dlouhodobě státem finančně garantované
právo na sebeurčení, tj. na činnost, uchování jazyka, národní identity, kulturních tradic aj.
4.

Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami?

Probíhá jako i v minulých letech zejména na místní úrovni a na konkrétních akcích. V Praze
například při mezinárodním folklorním festivalu Praha srdce národů, v Brně Žijeme v jednom
městě, dnech národnostních menšin v Praze i v Brně, zahájení lázeňské sezony v Teplicích,
zajištění maďarského kulturního programu na městských dnech v Chomutově, Mostě,
Sokolově, Ústí nad Labem, Karlových Varech apod.
5.

Problémy v životě společenství národnostních menšin

Národnostní problémy či otevřené konflikty v maďarské komunitě nejsou, není v konfliktu
ani se státem, či místními úřady.
Uvítali bychom, kdyby státní podpora časopisu Prágai Tükör a zároveň i kulturní činnosti
byla jistější a dlouhodobější. Svaz Maďarů se v roce 2010 potýkal s doposud největšími
finančními problémy, jež nejvíce postihly časopis Prágai Tükör. Došlo ke změně podmínek
v možnosti získání dotace v porovnání s předchozími roky, následně po parlamentních
volbách v rámci úsporných opatření nové vlády byla již schválená dotace zkrácena, což
způsobilo velké problémy v dodržení smluvních podmínek s dodavateli služeb při vydávání
časopisu. Výjimečně, po náročných a usilovných jednáních, po několika naléhavých žádostí
z naší strany a s účinným přispěním Velvyslanectví Maďarské republiky v Praze se nám
podařilo získat výjimečnou a jednorázovou finanční výpomoc z Ministerstva na ochranu
131

životního prostředí a spravedlnosti MR (KIM). Učinili to hlavně proto, aby zabránili tomu, že
by v jubilejním 20. roce naše organizace z důvodu nedostatku financí byla nucena svou
činnost ukončit. S maďarským státním vyznamenáním také obdrželi finanční dar a díky těmto
prostředkům se nám podařilo oddálit zánik Svazu a s hospodařením za rok 2010 se vypořádat.
Doufají, že se podobná situace ze strany Ministerstva kultury v budoucnu již opakovat
nebude, aby došlo ke změnám již schválené dotace v tak pozdním termínu nebo vůbec.
Dalším velkým problémem je, že veškerá administrativní i organizační činnost ve Svazu je
vykonávána formou dobrovolné práce členů bez možnosti odměňování. Tato skutečnost nám
mnohdy způsobuje problémy s obdržením potřebných dokumentů v odpovídající kvalitě
a v termínu od jednotlivých základních organizací.
Největším problémem však je neustálé rozrůstání požadavků při zpracování různých
dokumentů, materiálů a zpráv požadovaných jednotlivými institucemi. Rozsah této práce je
již natolik odborně i časově náročný, že bez patřičné kvalifikace a odborné pomoci nelze
zvládnout, na což finanční prostředky nejsou.
6.

Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce (státní rozpočet,
rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy
organizace

Svaz Maďarů žijících
v českých zemích
Iglice

projekt, účel dotace

Prágai Tükör
Kulturně informační a dokumentační činnost
Dny maďarské kultury
Zpřístupnění maďarského jazyka a maďarské
kultury dětem příslušníků maďarské menšiny
včetně dětí ze smíšených česko-maďarských rodin

dárce

Ministerstvo kultury
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

dotace (Kč)
657 505
600 000
261 000

496 000

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji
organizace
Svaz Maďarů OJ Praha
Svaz Maďarů OJ Brno
Svaz Maďarů OJ Ostrava

projekt, účel dotace
Folklorní soubor Nyitnikék
Klubová setkání
Dny maďarské kultury
Pronájem DNM
Provoz MKIC, vydání časopisu Brněnský kurýr
Kulturně informační a dokumentační činnost

Magistrát hl. m. Prahy
Město Brno
Moravskoslezský kraj
Město Teplice

Dny maďarské kultury
Svaz Maďarů OJ Teplice

dárce

Kulturně informační a dokumentační činnost

Kulturní aktivity
Svaz Maďarů OJ Lovosice

Město Sokolov
Obec Proboštov
Město Karlovy Vary
Město Most
Město Ústí nad Labem
Ústecký kraj
Regionální obec Slovákov

dotace (Kč)
30 000
20 000
30 000
88 452
70 000
64 500
12 000
5 000
35 000
1 000
26 000
17 400
10 000
30 000
1 000

Projekty podpořené ostatními donory
organizace

Svaz Maďarů

projekt, účel dotace
Prágai Tükör
20. výročí
Prágai Tükör
Kulturní aktivity
Prágai Tükör
Vydání publikace
Kulturní aktivity
Prágai Tükör
Kulturní aktivity
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dárce
Úřad vlády MR
NKA
KIM
Nadace Rákóczi
Balassi Intézet
Vyznamenání MR
Drobní dárci

dotace (Kč)
340 282
107458
46 195
222 624
222 625
49 007
7 126
87 260
105 000

7.

Co pro Vaši národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě?

Rada je považována za významný orgán a autorky textu podporují, aby její postavení bylo
posíleno. Uvítaly by výraznější angažovanost při řešení menšinových problémů. Považují za
nedostatečné, že poslední jednání Rady se uskutečnilo v měsíci dubnu 2010. Po té době až do
konce roku 2010 od tohoto orgánu žádnou zprávu neobdržely. 86
8.

Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě?

Zástupcem Maďarů v Radě je tradičně předseda Svazu Maďarů. Vzhledem k tomu, že je to
jejich jediný zástupce, k jeho práci není možné se dost dobře vyjádřit, protože nikdo jiný
v Radě není a její činnost nemůže posuzovat. Problémy s našim zástupcem ale nejsou.
9.

Jakými tématy by se podle Vás měla Rada prioritně zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným
komentářem)

-

Upozornit státní orgány a důsledněji ohraničit agendu národnostních menšin od
problematiky uprchlíků a imigrantů.
Dotační politika; státní podpora je podle zkušeností stále nižší. Žádají, aby tento orgán
vyvinul maximální úsilí na vládu a příslušná ministerstva, která jsou kompetentní
poskytnout dotace národnostním menšinám.

-

10. Jaké jsou Vaše zkušenosti s implementací Charty?

Tato otázka se v praxi maďarské menšiny netýká, o zkušenostech proto nelze mluvit.

NĚMECKÁ MENŠINA 87
1.

Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich vzájemnou spolupráci,
způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob financování jejich činnosti atd.).

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (dále jen SN) je svou podstatou
jediným subjektem německé menšiny v ČR. SN totiž není svazem, jak ho chápeme v běžných
uskupeních národnostně menšinových organizací, nýbrž orgánem, který zastupuje 23
německých svazů v ČR. Tyto svazy – občanská sdružení - jsou samostatně registrována a mají
tedy řádný status právnické osoby. Mimo tato sdružení SN zastřešuje 12 setkávacích center,
která jsou zčásti samostatnými právnickými subjekty, zčásti součástí výše uvedených svazů.
SN založilo dvě obecně prospěšné společnosti, a sice Bohemia Troppau a Busow. První z nich
se zabývá ekonomicko-hospodářskou činností a podporuje podnikání v řadách německé
menšiny v ČR. Busow je společností sociálně zaměřenou a zabývá se zejména projekty
v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit pro mládež a seniory, především příslušníků
německé menšiny v ČR. SN je zřizovatelem Gymnázia Thomase Manna a ZŠ českoněmeckého porozumění v Praze. SN je vydavatelem periodika Landeszeitung, v současné
době jediného periodika německé menšiny na území ČR.
SN komunikuje se všemi svými zastřešenými svazy bez jakýchkoli problémů. Rovněž s Kulturním
sdružením občanů německé národnosti, které není součástí společenství SN, je komunikace
bezvadná. Probíhá především na úrovni elektronické pošty, ale také telefonicky, či klasickou poštou.
Jako velmi důležitý považujeme osobní kontakt, který přináší osobní výměnu zkušeností
a vzájemnou informovanost. Pravidelně se s našimi svazy setkáváme na jarním a podzimním
zasedání SN, na které zveme i spřátelené organizace, včetně Kulturního sdružení. Spolupráci
mezi jednotlivými svazy považujeme za velmi přátelskou, přínosnou a efektivní.
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V současné době tvoří sekretariát Rady jeden pracovník.
Text zpracovali členové Rady Martin Dzingel a Irena Nováková.
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Důležitým nástrojem vzájemné komunikace je periodikum Landeszeitung, jehož jsme
vydavatelem. Dalším významným prvkem v této oblasti je vytváření společné internetové
prezentace SN a jednotlivých svazů, které sdružuje.
Svazy jsou financovány jednak ze SRN a dalšími úřady a institucemi v ČR (viz níže), Českoněmeckým fondem budoucnosti atd.
2.

Uveďte stručný přehled jejich aktivit.

Aktivity SN a jednotlivých svazů, jež zastřešuje, jsou velmi různorodé. Jedná se přitom
o pravidelné projekty, organizované každoročně, a dále o akce, které reagují na aktuální podněty
související s cíli SN. To každoročně organizuje vzdělávací semináře, které se aktuálně zabývají
různými tématy. V roce 2010 se konal seminář v Lokti, v Horní Plané a v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Dále jsme uspořádali tři dětské letní tábory, z toho dva v SRN a jeden turnus
v tuzemských Drhlenách v Českém ráji. SN každoročně pořádá celorepublikovou kulturní akci,
velké kulturní setkání, které umožňuje německým svazům kulturní prezentaci.
Projekty svazů se zabývají především kulturně-vzdělávacími projekty. Jedná se např. o českoněmecké kulturní dny, vzdělávací semináře, konference k česko-německým tématům aj.
3.

Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné správy na všech
úrovních a ve všech příslušných regionech?

SN, jakožto jednotlivé svazy Němců žádaly o dotace především u Ministerstva kultury
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V regionech se jednalo také o dotace
a spolupráci s městskými či obecními úřady - viz dotace jednotlivých svazů níže.
Spolupráce s jednotlivými orgány veřejné správy na všech úrovních byla svazy uvedena jako
standardní. Žádné stížnosti jsme nezaznamenali.
4.

Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami?

Společné projekty jsme s jinými národnostními menšinami nerealizovali. Spolupráce
například v DNM v Praze, spolupráce se zástupci jiných národnostních menšin např. v Radě
či v rámci komisí / Výborů v jednotlivých krajích byla efektivní a přínosná.
5.

Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin?

Problémy jsme nezaznamenali.
6.

Uveďte přehled finanční podpory organizací Vaší národnostní menšiny podle dárce (státní rozpočet,
rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy
organizace

Shromáždění Němců (SN),
Hřebečsko – Moravská Třebová

projekt, účel dotace

dárce

Dny kultury

dotace (Kč)

78 000

Velký kulturní den německé menšiny v ČR 2010
Vydávání novin Landeszeitung
Německý jazykový a kulturní spolek Brno Vydávání časopisu Kleiner Brünner Gassenbote
SN – Region Liberec
Vánoční oslava
Pěvecký soubor Heimatchor Kraslice
Kulturní sdružení občanů německé
národnosti, Praha
Zachování kulturního dědictví
SN, Praha

Ministerstvo
kultury

celkem
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252 000
1 593 950
31 990
10 000
17 000
60 000
2 042 940

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji
organizace

SN – Hřebečsko

Kulturní sdružení občanů
německé národnosti

SN - Šumperk
SN - Trutnov
Německý svaz Hlučín

projekt, účel dotace

dárce

Dny kultury
Mezinárodní výměna mládeže
Nájemné v DNM

Činnost sdružení

Kulturní odpoledne
Výpočetní technika
podpora kulturní činnosti

dotace Kč)

Magistrát hl. m. Praha
Městský úřad Šluknov
Městský úřad Nové Město pod Smrkem
Magistrát Ústí nad Labem
Městský úřad Chomutov
Městský úřad Vratislavice
Městský úřad Kraslice
Městský úřad Šumperk
Městský úřad Trutnov
Obecní úřad Markvartovice
Městský úřad Hlučín

10 000
28 000
80 000
3 000
7 000
8 000
10 000
5 000
3 000
2 000
30 000
15 000
15 000

celkem

216 000

Městský úřad Moravská Třebová

Projekty podpořené ostatními donory
organizace

projekt, účel dotace

dárce

dotace Kč)

SN – Region Liberec
Pomoc při povodních
Rotary klub
SN Trutnov
Konference
Město Lohfelden, Siemens, velvyslanectví SRN
Svaz Němců, region Krušné hory Provoz střediska
SN Praha
Spolek přátel Šumavy
Kursy němčiny
Kursy němčiny, výstavní a
velvyslanectví SRN
Svaz Němců region Jihlava
přednáškové aktivity
SN – Hřebečsko
Kulturní sdružení občanů
německé národnosti

Dny kultury
Mezinárodní výměna mládeže
Pokračování výstavy 40 let
KSONN

Česko-německý fond budoucnosti,
SN Praha
velvyslanectví SRN
celkem

7.

100 207
83 000
298 024
14 960
13 000
24 000
92 950
160 246
20 000
806 387

Co pro Vaši národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě?

Zastoupení v Radě považujeme za velmi důležité. Zároveň však musíme kriticky upozornit na
netečnost vlády, týkající se jmenování pozice zmocněnce pro lidská práva. Dále jsme
s politováním toho názoru, že národnostní menšiny a jejich zájmy nejsou v pořadí priorit
vlády na předních místech.
8.

Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě?

S činností zástupců naší národnostní menšiny jsme spokojeni.
9.

Jakými tématy by se podle Vás měla Rada prioritně zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným
komentářem)

-

Situací nedostatečné finanční podpory v rámci dotačních programů národnostních menšin,
zejména regionální národnostní kultury a podpora národnostních medií a audiovize,

-

Pořádání informačních seminářů v rámci aktuálních vyhlášení dotačních programů
a dalších záležitostí týkajících se života národnostních menšin.

10. Jaké jsou Vaše zkušenosti s implementací Charty?

V důsledku násilné demografické rozptýlenosti a asimilaci německé menšiny, je pro nás
implementace Charty značně obtížná. V budoucnosti se chceme pokusit uskutečnit
odpovídající projekt.
135

POLSKÁ MENŠINA 88
1.

Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich vzájemnou spolupráci,
způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob financování jejich činnosti atd.). Uveďte
stručný přehled jejich aktivit.

V posledním roce činnosti PZKO nedošlo k podstatným změnám pokud jde o činnost Svazu.
Od roku 2009 roce se Hlavní výbor podstatně omladil, což slibuje dobrou perspektivu do
příštích let. PZKO v současné době sdružuje 84 Místní skupiny s celkovým počtem necelých
13 tisíc členů a je největším občanským sdružením národnostní menšiny v České republice.
PZKO se zaměřuje hlavně na kulturní a osvětovou činnost. V rámci svazu působí 19
pěveckých sborů, 5 reprezentačních folklorních souborů písní a tanců, z toho jeden soubor při
Hlavním výboru PZKO, ostatní při místních skupinách, pět folklorních kapel, jeden soubor
sportovních gymnastů, 14 amatérských divadelních kroužků. V souhrnu se sborové pěvecké
činností účastní kolem 600 osob, v samotných tanečních souborech působí 300 osob.
Osvětová činnost PZKO spočívá především v organizování zájmových přednášek. Hlavní
výbor organizuje vzdělávání v rámci Mezigenerační regionální university, která každý měsíc
pro zájemce o regionální kulturu nabízí přednášku na vysokoškolské úrovni v oboru dějiny
a politika. Další osvětová činnost pořádaná Hlavním výborem PZKO spočívá v aktivitách,
přednáškách a publikační činnosti v rámci specializovaných sekcí. Sekce historie regionu se
zabývá hlavně vědeckým výzkumem spojeným s dějinami regionu, ve kterém žijeme.
Národopisná sekce se zabývá výzkumem regionální materiální lidové kultury, spolupracuje
s vědeckými institucemi a středisky, etnografickými a regionálními muzeí v ČR a v zahraničí.
Komunikace v rámci menšinového společenství se většinou realizuje prostřednictvím
sdělovacích prostředků (Głos Ludu, Zwrot). V případě měsíčníku Zwrot došlo koncem roku
2010 ke krácení dotace z Ministerstva kultury ČR na vydavatelskou činnost měsíčníku Zwrot,
což se negativně projevilo na objemu a kvalitě časopisu – snížení objemu ze 64 na 48 stránek
a snížení počtu barevných stránek na polovinu.
Hlavní výbor PZKO provozuje internetové stránky (www.pzko.cz), které umožňují napojení
internetových stránek Místních skupin PZKO.
Financování činnosti PZKO se dělí na dvě části. V první části jsou to členské příspěvky
a příjmy z některých kulturních akcí pořádaných svépomocí, z druhé části jsou to granty na
kulturní a osvětovou činnost, které se organizace snaží získávat z různých dostupných zdrojů
na financování kulturních aktivit. Grantová podpora je využívána z Ministerstva kultury,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády ČR, a také z Moravskoslezského
kraje. Některé místní skupiny využívají granty z obcí a měst. Pro některé významnější
regionální aktivity PZKO obdržel finanční podporu z Polské republiky. Třetina až polovina
všech rozpočtových výdajů je ovšem hrazena z vlastních příjmů.
2.

Uveďte stručný přehled jejich aktivit.

Folklorní akce:
Každoročně se v Jablunkově pořádá třídenní mezinárodní folklorní festival Gorolski Święto.
Třídenních slavnosti se účastní na 15 000 spoluobčanů různých národností. V Českém Těšíně
se tradičně pořádá Den tradic a lidového kroje. Akce je organizovaná společně s neziskovou
organizací z Polské republiky a jejím cílem je ukázat krásu místních lidových krojů,
prezentace regionálních písní a tanců. Máj nad Olzou je nedělní folklorní vystoupení nejenom
pro lázeňské hosty v Darkově, ale také pro širokou veřejnost. Akce se zúčastňují nejenom
soubory PZKO, ale také národopisné soubory české a slovenské.
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Text zpracoval Władyslaw Niedoba, předseda PZKO a člen Rady.
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Osvětové akce:
Každoroční vzpomínkové slavnosti historických událostí, Mezigenerační regionální universita,
pro mladé členy, absolventy ZŠ vstupujících do svazu jsou organizovány Pochody po domech
PZKO, kde se účastníci seznamují s místními zvyky a plní společenské a zábavné úkoly.
Soutěže místního nářečí se účastní mládež z celého Těšínska, jak z polských tak i z českých
škol. Pro školní mládež se pořádá tradiční táborák jako vzpomínka na leteckou nehodu dvou
polských letců świrki a Wigury, kteří tragicky zahynuli na Kostelci cestou z Krakova do Prahy.
Kulturní akce:
Chopin 2010 (koncerty a vzpomínka na 200 výročí narození klavíristy a skladatele F. Chopina).
Sportovní akce:
Každoroční cyklistický závod K pramenům řeky Olzy. Účast kolem 100 cyklistů. Tradiční
přespolní běh v Mistřovicích. Mistrovství PZKO v minikopané, ve střelbě ze vzduchovky,
v ping-pongu, v šachách atd. Atletický pětiboj pro seniory, závody v zimních sportech atd.
K těmto akcím je třeba připočíst ještě řadu kulturních, společenských a osvětových akcí, které
pořádá každá z 84 Místních skupin PZKO ve svých obcích.
3.

Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné správy na všech
úrovních a ve všech příslušných regionech?

Spolupráce s orgány veřejné správy je v zásadě vyhovující, ale projevují se některé
legislativní nedostatky tykající se národnostních menšin v obcích ve vztahu např. k zavádění
dvojjazyčných názvů.
4.

Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami?

Zástupce se nevyjádřil.
5.

Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin?

Ne všechny obce a města mají stejný přístup k zavádění dvojjazyčnosti. Některé obce
vyhledávají různé průtahy, aby k zavádění dvojjazyčnosti nedocházelo, nebo je oddalují.
Samotný zákon svým nejasným výkladem jim v tom napomáhá. V některých obcích (Třinec)
byly městskými radními sestavovány Výbory pro národnostní menšiny účelově, a to tak, aby
mohly být blokovány veškeré aktivity polské menšiny, díky které tento výbor mohl vůbec
vzniknout. Připravovaná novelizace zákona neřeší to podstatné a to závaznou 51 % účast
členů polské menšiny ve Výboru.
Slabá znalost historie menšinového společenství, zvlášť mezi mládeží, je běžná. V českých ZŠ
chybí výuka o regionálních dějinách a jazycích. Z této neznalosti proudí někdy zbytečné napětí
a problémy. Projevuje se to zamazáváním dvojjazyčných tabulí s názvy měst, obcí a ulic.
6.

Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce (státní rozpočet,
rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy
organizace

Hlavní výbor PZKO

projekt

dárce

Kulturně vzdělávací aktivity PZKO
Publikační činnost
Zwrot-kulturně společenský měsíčník
Chopin 2010
Zaolzie 2009
Vydání sborníku – ediční činnost
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Ministerstvo kultury
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
Úřad vlády

dotace (Kč)

580 000
64 000
981 950
30 000
60 000
36 000

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji
organizace

Hlavní výbor PZKO

projekt

dárce

Přednáškové aktivity MUR
Den tradic a regionálních krojů
Činnost folklorního souboru Olza

Moravskoslezský kraj
Město Český Těšín

dotace (Kč)

56 000
70 000
15 000

Dotace poskytnuté ostatními a zahraničními donory nejsou uvedeny. Přehled se týká pouze
jedné organizace.
7.

Co pro Vaši národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě?

Nezodpovězeno.
8.

Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě?

Účast v jednání na republikové úrovni představitelů menšiny je viděna hlavně v přenosu
informací a vůli řešit problémy týkající se národnostních menšin. Na druhé straně dostáváme
informace o chystaných legislativních opatřeních vlády. Chtěli bychom se na jejich přípravě,
tvorbě a uvádění v život podílet.89
9.

Jakými tématy by se podle Vás měla Rada prioritně zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným
komentářem)

Nezodpovězeno.
10. Jaké jsou Vaše zkušenosti s implementací Charty?

Největší problémy vidí ve slabé informovanosti většinové společnosti jak o Chartě, tak
o historii a dějinách menšinového společenství ve společné obývaném regionu. Mladá
generace, i když žije po boku národnostních menšin, nemá o jejich historii ponětí. Situace by
se mohla podstatně zlepšit, pokud by se na českých ZŠ začala vyučovat historie daného
regionu.

ROMSKÁ MENŠINA 90

RUSÍNSKÁ MENŠINA 91
1.

Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich vzájemnou spolupráci,
způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob financování jejich činnosti atd.).

V posledním období se rozrostl počet organizací, sdružujících příslušníky rusínské
národnostní menšiny o několik dalších; dlouhodobě, soustavně a průběžně však funguje
především Společnost přátel Podkarpatské Rusi (SPPR), a to již více než 20 let.
SPPR je pojímána jako organizace rusínské menšiny, vnímají ji tak sami Rusíni, státní
orgány, kulturní a společenské organizace, média i veřejnost. S tímto občanským sdružením
se obecně komunikuje a spolupracuje jako s národnostní organizací, její představitelé jsou
žádání i odborná vyjádření atd.
89

Na tvorbě legislativních návrhů se menšina podílí, např. v roce 2008 a 2009 na návrhu novelizace zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích. K jejich uvádění v život slouží v první řadě Výbory.
90
Text nezpracoval žádný člen/členka Rady.
91
Text zpracovala Agáta Pilátová, členka Rady.
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Byla nicméně založena roku 1990, nikoli pouze jako občanské sdružení národnostní menšiny;
sdružovala rovněž - v prvních letech v podstatné míře - Čechy (a Slováky), kteří na někdejší
Podkarpatské Rusi žili, pracovali, narodili se tam, studovali či k ní měli jiné vazby. Z valné
části jde nyní už o potomky Čechů, usídlených na Podkarpatské Rusi. Organizace se
samozřejmě také hned zpočátku otevřela všem zájemcům o podkarpatoruský region, o její
kulturu, pamětihodnosti, historii atd., či mají na tuto zemi osobní vazby.
Bylo jen přirozené, že se do ní hlásili také příslušníci menšiny, neboť přinejmenším v prvních 10
letech po listopadu 1989 žádná jiná národnostní organizace neexistovala. Postupně, zhruba od let
2002–2003, se však začaly objevovat v činnosti této organizace s dvěma skupinami členů určité
problémy zvláště v souvislosti se zvyšujícím se počtem nově přistěhovaných Rusínů a s jejich
tendencemi se sdružovat. Řada z nich vstupovala do SPPR, některé jejich zájmy i motivy pro
spolkový život se ale poněkud odlišovaly od českých členů sdružení. Vedle Obščestva Rusinov,
které sice průběžně existovalo, ale vyvíjelo jen sporadickou činnost, proto vznikla koncem roku
2008 a Ministerstvem vnitra byla zaregistrována nová organizace rusínské národnostní menšiny
Klub Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi. Navázala na činnost SPPR a spolupracuje s ní, zároveň
akcentuje práci pro národnostní menšinu. Vedle toho spontánně vznikají i další rusínská
společenství. Např. aktivitu v tom směru vyvíjejí (zvláště mladí) Rusíni původem z východního
Slovenska, kteří žijí v ČR. Je pravděpodobné, že se tyto organizace v nejbližší době sdruží pod
jednou střechou v asociaci rusínských organizaci. Jednání a přípravy a v tomto směru probíhají.
Je třeba dodat, že vnitřní spory v SPPR, které brzdily její činnost zejména v letech 2005-2009,
byly postupně vyřešeny, jednak vznikem nových organizací, jednak zrušením brněnské odbočky
s jejím „věčným“ předsedou, který dlouhodobě blokoval práci organizace, neplnil stanovy
a vnášel do organizace nesváry. V Brně vznikla nová odbočka s novým výkonným výborem.
SPPR nadále vyvíjí aktivní činnost odpovídající jejím stanovám.
V uplynulém období byla připravena řada akcí, některé ve spolupráci s Klubem Rusínů. (viz
níže.) SPPR pořádá výstavy, filmové projekce, tematické besedy a další kulturní akce,
vykazuje ediční činnost, účastní se akcí v evropských státech, pořádaných rusínskými
národnostními organizacemi. Činnost organizace je financována z členských příspěvků,
z dotací na konkrétní projekty, příspěvků orgánů veřejné správy (městských úřadů). Finanční
příspěvky a prostředky, jež má organizace k dispozici, jsou skromné; možnosti využití grantů
limitují účetní pravidla. Z toho důvodu není možno využívat všech možností a zdrojů
z dotačních programů. Pro příklad lze uvést, že SPPR potřebuje vyšší dotace na svůj časopis,
který má pouze skromný rozsah a grafickou úpravu. Platí to však i pro jiné aktivity (další
ediční činnost), které by se mohly realizovat ve větším množství a vyšší kvalitě. Zatím to však
není možné vzhledem k nutnosti „dorovnání“ třetiny nákladů z vlastních zdrojů.
V této souvislosti je však třeba uvést, že pro práci rusínských organizací nadále znamená
významný přínos existence DNM v Praze, kde využívají vlastní kancelář, i další prostory pro
akce (výstavy, besedy, společenská setkání atd.).
2.

Uveďte stručný přehled jejich aktivit.

V roce 2010 pracoval výkonný výbor SPPR průběžně a scházel se cca jednou za měsíc.
Společnost, její odbočky a další rusínská společenství připravily řadu kulturních
a společenských akcí; některé i ve spolupráci s jinými organizacemi. V dubnu 2010 se konala
pravidelná valná hromada, uskutečnily se členské a tematické besedy v regionech, výstavy,
promítání s diskusí, v oblasti ediční činnosti se pracovalo na přípravě publikací, a pravidelně
vycházel časopis Podkarpatská Rus. Naproti tomu se z finančních důvodů dosud nepodařilo
vydat původně plánované paměti prof. Světly Mathauserové, které jsou připraveny k tisku.
Kulturní akce se v Praze vesměs konaly v DNM, v Brně a Jindřichově Hradci v různých
kulturních sálech. Jedním ze zdařilých programů byla např. projekce dokumentárního snímku
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Marka Škopa Osadné – o rusínské vesnici na východně Slovenska; po projekci se konala beseda
s jedním z protagonistů filmu, rusínským karikaturistou Fedorem Vicem. Tomuto výtvarníkovi
uspořádala SPPR v prostorách DNM výstavu kreseb a karikatur. S velkým zájmem se setkal
hudebně-literární pořad, na němž vystoupil kytarový virtuos Štěpán Rak herec a recitátor Radim
Vašinka. Ten v rámci pořadu přednesl verše dlouholetého předsedy SPPR doc. dr. Jaromíra
Hořce a připomněl tak jeho nedožité devadesátiny. V závěru roku 2010 se uskutečnilo také
tradiční předvánoční setkání, konaly se členské besedy v odbočkách aj. Bohaté byly kulturní
aktivity rusínského souboru Skejušan z Chomutova, který opět vystupoval na folklorních
festivalech, kulturních a společenských a akcích ve svém regionu, v Praze i v dalších místech
ČR, V květnu 2010 připravil pro své krajany pravidelné setkání rodáků v Chomutově, tentokrát
zvlášť bohaté a slavnostní (v roce 2010 slavil Skejušan 20. výročí vzniku), vystupoval na
kulturních akcích a setkáních dalších národnostních menšin ve svém regionu atd. Pravidelně 4x
ročně vycházel časopis Podkarpatská Rus. SPPR a Klub Rusínů se průběžně podílí na činnosti
světové rusínské organizace (Světová rada Rusínů), mj. v únoru 2010 se konalo zasedání rady
v Praze. a probíhá spolupráce s rusínskými organizacemi v Evropě.
3.

Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné správy na všech
úrovních a ve všech příslušných regionech?

SPPR průběžně spolupracuje s magistráty hl. města Prahy a Brna, s městskými orgány dalších
měst, mediálně sleduje a podporuje družební akce Kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí
Ukrajiny. Městské orgány podporují aktivity a projekty SPPR a jejích odboček v regionech
i činnost dalších rusínských společenství (Skejušan). V Praze, Jindřichově Hradci
i Chomutově městská zastupitelstva přistupují vesměs vstřícně k rusínským společenstvím
a jejich kulturním projektům. V Brně v posledním období došlo k určité stagnaci podpory
vzhledem k problémům s dřívější brněnskou odbočkou SPPR. Věříme, že toto je pouze
dočasné.
K stabilizaci i obohacování činnosti rusínských organizací významně přispívá DNM v Praze.
Jednak tím, že poskytuje zázemí pro pravidelnou řídící a organizátorskou práci, a pro kulturní
akce, jednak aktivním zájmem a podporou vedení DNM. Téměř všech se účastnila ředitelka
DNM. SPPR využívá kanceláře pro pravidelné schůze výkonného výboru a jednání aktivistů,
pro úřední agendu i archiv. Vedení DNM vychází rusínské menšině vstříc při uspokojování
jednorázových i dlouhodobých požadavcích na prostory aj.
Aktivisté Společnosti se podílejí na činnosti Rady, grantových komisí, národnostních komisí
a dalších pracovních týmů.
4.

Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami?

Kontakt s ostatními menšinami je spíše příležitostný, uskutečňuje se při práci pracovních
týmů, na jednáních, na kulturně společenských akcích v DNM i jinde (Rada, orgány
v regionech), kde se setkává s představiteli dalších národnostních menšin. Společnost je
rovněž zvána na akce jiných menšin.
SPPR spolupracuje při přípravě a realizaci svých akcí a aktivit s dalšími organizacemi
a institucemi, např. s Národním muzeem, Vysokou školou ekonomickou, a pravidelně
s občanským sdružením Podkarpatská Rus – náhrada majetkové újmy. Toto sdružení se
nadále aktivně stará o realizaci náhrad dle zákona schváleno r. 2009 a odstranění jeho
nepříznivě limitujících nedostatků. SPPR i ostatní rusínské organizace spolupracují také na
mezinárodní úrovni; účastní se činnosti Světové rady Rusínů, Světového kongresu Rusínů.
Bližší pracovní kontakty rozvíjí zejména s Rusínskou obrodou a Svazem rusínské inteligence
na Slovensku. Tato oblast práce však stále trpí nedostatkem finančních prostředků (tj. brání to
častějším osobním kontaktům, vzájemné návštěvě akcí atd.).
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5.

Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin?

Životní podmínky a problémy Rusínů v ČR i jejich sdružování se v posledním období
podstatně nezměnily. Příslušníci menšiny, žijící dlouhodobě v ČR (zejména občané starších
generací), jsou ve zdejší většinové komunitě pevně zakotveni. Platí to i o Rusínech
pocházejících z východního Slovenska. Příkladem přirozené integrace do majoritní
společnosti, a přitom zachování a rozvíjení vlastní rusínské identity, je skupina Rusínů, která
se přistěhovala po 2. světové válce z Rumunska a usídlila se v severozápadních Čechách a na
Moravě. Platí to nejen pro příslušníky souboru Skejušan, ale i pro další členy této komunity.
(Jejich předkové pocházejí z rusínských oblastí na východním Slovensku).
V poslední době se objevuje potěšitelná aktivita zvláště mladých Rusínů, studentů
i pracujících z východního Slovenska, která se aktivizuje, hlásí se k rusínské národnosti
(i když jsou v ČR zřejmě vedeni spíše jako Slováci) pořádají akce, chodí i na pořady SPPR.
Příslušníci mladší a mladé rusínské generace, přicházející za prací z Podkarpatské Rusi, jsou tvořeni
hlavně novými přistěhovalci z 90. let 20. století, globálně jsou označováni za Ukrajince. Majoritní
společnost je už většinou dnes paušálně neřadí k „mafiánským“ gangům, podobné předsudky se
vyskytují jen ojediněle a jsou určitě řidší než např. v 90. letech. Postoje k přistěhovalcům
a pracovníkům z Podkarpatí jsou obecně vstřícnější než k jiným. Zřejmě se na tom podepsala jejich
dobrá pracovní morálka, často i vyšší kvalifikace. Pokud však jde o globální označení „Ukrajinci“,
mohou za to ve značné míře sami Rusíni - přistěhovalci z Podkarpatské Rusi. Mnozí se stále
neidentifikují s rusínskou národností a neodlišují ji od ukrajinské, byť se to v poslední době zlepšilo.
V posledních dvou třech letech však jejich život poznamenaly ekonomické problémy (týká se
i jiných menšin v ČR): v čase hospodářské krize řada Rusínů žijících v Česku přišla o práci
a o své ekonomické zázemí a má existenční problémy. Přitom jde často o lidi, kteří se chtějí trvale
usídlit v ČR, založili si tu existenci, zabydleli se, jejich děti tu chodí do školy atd. I když činnost
organizací národnostních menšin má zpravidla kulturně společenský charakter a jejich aktivity se
většinou pohybují v této oblasti, nelze se vyhnout citlivému vnímání tohoto problému.
Vnitřní problémy organizace se v poslední době výrazně uklidnily.
6.

Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce (státní rozpočet,
rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy
organizace

SPPR
Skejušan

projekt, účel dotace

Dárce

Časopis Podkarpatská Rus
činnost, kulturní program k výročí souboru

dotace (Kč)

90 000
60 000

Ministerstvo kultury

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji
organizace

SPPR
SPPR, odbočka
Jindřichův Hradec
Skejušan

projekt, účel dotace

Dárce

dotace (Kč)

pronájem kanceláře DNM
Činnost odbočky JH, režijní náklady

Magistrát hl. m. Prahy

činnost souboru

Město Chomutov

Město Jindřichův Hradec

90 000
3 000
45 000

celkem

138 000

Projekty podpořené ostatními donory - Zástupkyně neuvádí žádnou podporu.
7.

Co pro Vaši národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě?

Zastoupení v Radě bylo pro rusínskou komunitu od začátku přínosné a významné zejména
pro její veřejné uznání a prezentaci. Rusíni se mohli v Česku (Československu) znovu veřejně
přihlásit ke své národnosti až po r. 1989 (za 1. republiky byla přitom tato národnost
samozřejmě oficiálně uznávána), zatímco jiné národnosti tyto problémy v podstatě neměly.
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Když byla ustavena Rada a přizváni do ní i zástupci Rusínů, znamenalo to oficiální návrat
Rusínů do národností skladby obyvatel ČR a zvýšení jejich společenské prestiže. Tímto aktem
vzala majoritní společnost a její nejvyšší orgány tuto národnost „na vědomí“. (Zhruba do
poloviny 90. let 20. stol. jednaly státní orgány i společenské organizace pouze s představiteli
ukrajinské menšiny jako s jediným reprezentantem, což mělo své historické kořeny – šlo
zejména o rezidua komunistického režimu.) Proto bylo přizvání Rusínů do Rady významné.
Prvotní programový význam se postupně prohluboval a rozšiřoval i o konkrétní pozitiva.
(účast na přípravě koncepčních návrhů a dokumentů, spolupráce s ostatními menšinami,
výměna informací, možnost vyjádření k připravovaným opatřením na úrovni ministerstev
a vlády ČR, aj.). Proto je velkou ztrátou, že po většinu roku 2010 se Rada prakticky
nescházela, nekonala se její pravidelná zasedání, nebyl zvolen její předseda. Komunikovalo se
(v případě potřeby) jen s jejím sekretariátem. Důvody tohoto útlumu lze sice pochopit (volby,
nová vláda, neobsazená místa na Úřadě vlády, atd.), nicméně je to škoda.
8.

Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě?

Nehodnotí.
9.

Jakými tématy by se podle Vás měla Rada prioritně zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným
komentářem)

Témata navržená ve Zprávě za předchozí rok v podstatě nemohla být vzata v úvahu vzhledem
k určitému útlumu činnosti Rady, proto na ně znovu odkazujeme (sociálně ekonomické
postavení příslušníků národnostních menšin a možnosti pomoci občanských sdružení, jejich
pomoc a podpora při komunikaci příslušníků národnostních menšin s úřady, vztah organizací
národnostních menšin a cizinců - přistěhovalců, jež se v ČR zdržují dočasně, ekonomické
problémy občanských sdružení menšin v souvislosti s limity, jež ukládají účetní pravidla, atd.).
Dále: Revitalizace činnosti Rady vlády, po zpracování dat ze sčítání obyvatelstva zhodnocení
výsledků akce z hlediska národnostních menšin.
10. Jaké jsou Vaše zkušenosti s implementací Charty?

Nejsou.

RUSKÁ MENŠINA 92
1.

Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich vzájemnou spolupráci,
způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob financování jejich činnosti atd.), uveďte
stručný přehled jejich aktivit.

V roce 2010 v rámci ruské menšiny vyvíjely aktivní činnost zejména tyto organizace: Ruská
tradice o. s., Asociace ruských spolků (Brno), Ruský kulturní svaz Praha, Svaz ruskojazyčných
spisovatelů v ČR, Oberig (Ústí nad Labem), Spolek Rusky mluvicích studentů v Praze Artek,
o. s. a jiné. V posledním období lze pozorovat snahu o stále větší vliv na činnost ruských
spolků oficiálních orgánů Ruské federace (včetně velvyslanectví), což má za následek
viditelnou změnu v orientaci činností a v názorových prioritách, alespoň u některých z nich:
toto je možno vysledovat na příslušných webových stránkách nebo z jejich publikací. Jako
příklad lze uvést prezentací nedemokratických názorů v časopise Artek čís. 6/2010. Před lety
vytvořená Koordinační rada ruských organizací (Koordinacionnyj sovět rossijskich
sootěčestvěnnikov) se v současné době dostála do značné závislosti jak názorové, tak
i finanční na oficiálních postojích Moskvy (Ministerstvu zahraničí RF, Světové Koordinační
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Text za ruskou menšinu vypracoval Igor Zolotarev, místopředseda Rady.
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rady apod.). Činnost Koordinační rady je redukována na podporu pouze těch aktivit, které
jsou schválené a řízené z Ruska, tím veškerá kvalita značně degraduje a ubírá se špatným
směrem. V tom je možno taktéž spatřovat nebezpečí, že organizace fungující v rámci
Koordinační rady budou plnit roli 5. kolony Ruské federace v České republice.
Pozitivně v této situaci lze hodnotit výrazné vymezení řady aktivně fungujících organizací
vůči takové činnosti Koordinační rady a její nadřízených struktur (viz. kritické publikace
v časopise Russkoje slovo v roce 2010). Zdá se, že nejvýznamnější ruské organizace se
postupně vymanily z těchto nástrah Moskvy a rozvíjejí svojí činnost nezávisle na základě
svých vlastních názorů, potřeb a možností, s ohledem, především, na demokratické principy
a prostředí, v kterém se nacházejí v ČR.
2.

Uveďte stručný přehled jejich aktivit.

Ruská tradice93
Aktivity sdružení v roce 2010 byly založeny především na realizaci grantových projektů
podporovaných Ministerstvem kultury, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
a taktéž Magistrátem hl. m. Prahy.
Z grantových projektů realizovaných s podporou Ministerstva kultury nejvýznamnějším je
projekt vydávání časopisu Russkoje slovo, který je realizován již 8 let. Časopis je mezi
příslušníky ruské menšiny a ostatními periodiky národnostních menšin uznáván za svoji
kvalitu literárně-publicistickou a vysokou úroveň grafického zpracování. O časopis mají
zájem nejen příslušníci ruské menšiny, ale i ostatní ruskojazyční cizinci, pedagogové a učitelé
ruštiny na různých stupních škol, zájemci o ruský jazyk a kulturu. V roce 2010 taktéž
vycházel již 3 rokem kulturní přehled Afiša, který je vydáván Ruskou tradici ve spolupráci
s celou řadou kulturních spolků, divadelních a hudebních organizací.
S podporou resortu školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2010 pokračovalo ve své činnosti
Dětské divadelní studio Krasný Sarafan. V uplynulém roce byla realizována následující
představení, která proběhla na scénách v Městské knihovny v Praze v a divadle U Valšů:
- 15. března 2010, divadelní hra Revizor podle N.V. Gogola
- 9. dubna 2010, divadelní hra Maškara podle M.J. Lermontova
- 30. dubna a 21. května 2010, divadelní hra Obyčejný zázrak podle J. Švarce
- 18. prosince 2010, nově nastudována hra Rusové podle povídek A. Averčenko
S podporou Ministerstva kultury a v některých případech zcela samostatně Ruská tradice v roce
2010 realizovala celou řadu koncertů, společenských setkání, dětských a sportovních akcí.
Z projektů realizovaných s podporou magistrátu lze uvést:
- Účast a spolupořádaní Mezinárodního folklorního festivalu Praha srdce národů ve dnech
27. - 30. května 2010.
- VLTAVA – klubová činnost.
- Vydání knihy Anatolije Rozova Russkoje rvannoje vremja.
V rámci projektů uskutečněných bez grantové podpory lze zvlášť vyzdvihnout:
- podíl na vydání českého překladu knihy Leonida Šinkareva Všecko jsem skoro
zapomněl… (o událostech roku 1968 v Československu);
- organizace setkání s historikem Andrejem B. Zubovem, hlavním redaktorem knihy
Istorija Rossii. XX věk;
- výstava a prezentace nakladatelství POSEV (Moskva).
Asociace Ruských spolků v ČR Brno 94
Asociace Ruských spolků je jednou z nejstarších organizací ruské menšiny, svého času s velmi
aktivní a rozmanitou kulturně-společenskou činností: pořádala mezinárodní festival ruské
93
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kultury, vydávala literárně-poetické sborníky. V současné době činnost asociace je zaměřena
na podporu činnosti folklorního souboru Sudaruška a na klubovou činnost.
Ruský kulturní svaz Praha95
Ruský kulturní svaz Praha v roce 2010 pokračoval ve své činnosti spojené s ruským
studentským divadlem v Praze. Jeho cílem je především rozvoj aktivit ruské mládeže,
studentů, kteří studují v ČR a mají sklony k umělecké tvorbě a k práci v kolektivu s dalšími
vrstevníky. Prezentace všech divadelních a jiných projektů je určena rovněž pro širokou
českou veřejnost, za účelem jejich bližšího seznámení se s ruskou kulturou.
Svaz ruskojazyčných spisovatelů v ČR 96
Svaz ruskojazyčných spisovatelů v ČR vyvíjel svoji činnost v roce 2010 především na základě
podpory Magistrátu hl. m. Prahy v rámci grantových projektů na podporu aktivit integrujících
se cizinců. K jeho aktivitám patří zejména vydáním literárního almanachu Pražský Grafoman
(od tohoto roku Pražský Parnas) a celoroční činnost svazu - uskutečnění měsíčních setkání
členů svazu s čtenáři, pořádání konferencí, diskusí o literárních dílech, literárních večerů,
hudebně - literárních salónů.
Občanské sdružení Oberig Ústí nad Labem 97
Občanské sdružení Oberig ve své činností se věnuje, především otázkám integrace cizinců,
prácí s mládeží a vzdělávacím i kulturně-společenským aktivitám. Spolupracuje především
místními a krajskými orgány samosprávy a jinými organizacemi ruské národnostní menšiny,
zejména pražskými.
Sdružení Artek 98
Sdružení Artek (plný název Spolek rusky mluvících studentů a jejích příznivců ARTEK, o.s.)
v roce 2010 získalo finanční podporu od Ministerstva kultury na vydávání časopisu Artek.
Z ostatních aktivit sdružení pořádalo pouze zábavné akce ve stylu diskoték, a o aktivity
vyvíjené ostatními organizacemi národnostních menšin neprojevovalo zájem. Ve své práci je
výrazně orientováno na propagací názorů oficiálních míst Ruské federace, především v rámci
činnosti Koordinační rady. Celkově stále více se orientuje na prostředí cizinců v ČR, proto je
třeba přehodnotit jeho příslušnost k organizacím ruské menšiny.
3.

Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné správy na všech
úrovních a ve všech příslušných regionech?

Spolupráce organizací ruské menšiny s orgány státní správy a zejména s orgány veřejné
samosprávy byla na velmi dobré úrovni. Zástupci ruské menšiny aktivně působí v Radě
a jejích výborech, v grantových komisích na ministerstvech apod. Toto se odráží i v tom, jaké
grantové prostředky získávají organizace ruské menšiny od ministerstev a od místních
samospráv, například od Magistrátu hl.m. Prahy.
4.

Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami?

Spolupráce s ostatními národnostními menšinami probíhala jednak v rámci činnosti DNM
v Praze a v průběhu pořádání společných akci jako například Mezinárodní folklorní festival
Praha srdce národů 2010 a jiné.
5.

Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin?

Problémy, které jsou překážkou pro rozvoj větší aktivity v prostředí ruské menšiny, lze
vymezit jako nedostatek finančních a materiálních prostředků na realizací plánů a záměrů celé
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řády nových aktivit a pasivita i zdrženlivý postoj většinové společnosti ve vztahu
k představitelům národnostních menšin obecně. Stejnou, a možná ještě větší brzdou jejích
vývoje je u nových nebo slabě zakotvených organizací jejích rozpolcenost mezi ČR a zemi
původu, v některých případech, protichůdnými hodnotami a reáliemi.
6.

Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce (státní rozpočet,
rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy
organizace

ARTEK
Ruská
tradice

projekt, účel dotace

dárce

dotace (Kč)

Časopis ARTEK
Časopis AFIŠA
Časopis RUSSKOJE SLOVO
Kulturně-společenská činnost Ruské tradice v roce 2010

476 000
414 000
1 226 700
175 000

Ministerstvo kultury

SARAFAN, dětské divadelní studio

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
celkem

134 000
2 425 700

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji
organizace

Kazachstánské kulturní
centrum v ČR Elim-aj

Ruská tradice, o.s.

projekt, účel dotace
Vzdělávací činnost a klubová setkání kulturního centra
v ČR „Elim – aj.“

dárce

35 000

IV Dny kazachstánské kultury
VLTAVA - klubová činnost
Nájemné v DNM

60 000
Magistrát hl.m.
Prahy

Kniha Anatolije Rozova Ruský rozervaný čas

Svaz ruskojazyčných
spisovatelů v ČR

dotace (Kč)

Třetí Pražský mezinárodní literární festival
Vydání literárního almanachu Pražský Grafoman
celkem

15 000
67 000
30 000
50 000
30 000
287 000

Projekty podpořené ostatními donory – není uvedeno.
7.

Co pro Vaši národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě?

Účast zástupce ruské národnostní menšiny v Radě vidíme hlavně v příležitosti aktivně se
podílet na přípravě a realizaci politiky státu ve vztahu k národnostním menšinám. Obzvláště
v dnešní době, sílícího extremismu a nesnášenlivosti vůči cizincům a představitelům
národnostních menšin aktivní účast jednotlivců a celých organizaci je nezbytným
předpokladem úspěšného řešení a pozitivního vývoje v této oblasti. Dvojnásob to platí pro
ruskou menšinu ve vztahu k současným tendencím zneužití aktivit ruských organizací ve
prospěch ideologických záměrů současné ruské administrativy.
8.

Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě?

Celkové hodnocení je pozitivní.
9.

Jakými tématy by se podle Vás měla Rada prioritně zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným
komentářem)

-

Monitoring stavu práv národnostně menšinových skupin a cizinců v ČR, a registrace
precedentů jejich porušovaní ze strany extremních uskupeni, vypracování doporučení
právních změn a metodických postupů pro orgány samosprávy pro zamezení negativních
jevů soužití většinové společnosti s minoritami.
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-

Neustalé sledování efektivností dotační politiky ve vztahu k národnostním menšinám,
a její nezbytná aktualizace a korekce.

-

Větší aktivita v propagaci hodnot a přínosů národnostních menšin v české společnosti
(především v majoritním prostředí) v oblasti kultury, vědy, umění, materiálních hodnot
a pozitivnímu harmonickému vývoji českého státu v rámci celoevropského kulturního
a geopolitického prostoru.

10. Jaké jsou Vaše zkušenosti s implementací Charty?

Máme pozitivní dojem z implementace Charty a jejího aplikování v každodenním životě.

ŘECKÁ MENŠINA 99
1.

Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich vzájemnou spolupráci,
způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob financování jejich činnosti atd.).

Asociace řeckých obcí v České Republice (AŘO v ČR) je ústředním orgánem, který zaštiťuje
v současné době 12 řeckých obcí po celé ČR – Bohumín, Brno, Havířov, Javorník, Jeseník,
Karviná, Krnov-město, Ostrava, Praha, Šumperk, Třinec a Zlaté Hory.
Mezi hlavní cíle AŘO v ČR patří prohlubování a podpora vztahů mezi řeckou menšinou
a většinovou společností v České republice, zejména na poli kulturním a společenském. AŘO
v ČR napomáhá k podpoře a rozvoji řecké identity prostřednictvím kulturních a vzdělávacích
akcí, zachování a rozvíjení řeckého jazyka, a v neposlední řadě uchovávání a rozvoj vztahů
s mateřskou vlastí. Dále pak podporuje šíření odkazu řecké kultury prostřednictvím
vzdělávacích institucí, pořádáním přednášek a seminářů, seznamování s novodobou řeckou
kulturou, pořádáním folklorních, hudebních a tanečních akcí, sportovních aktivit,
vydavatelské a publikační činnosti a práce s dětmi a mládeží.
Posláním AŘO je podpora a koordinace vzájemné spolupráce jednotlivých řeckých obcí při
zajišťováních společenských aktivit řecké menšiny v průběhu roku. Jedná se především
o koordinaci oslav významných dnů, jako např. státních svátků Řecké republiky (25. březen,
28. říjen) nebo tzv. Kopsimo pitas, kterým se zahajuje v řeckých obcích Nový rok.
Neméně důležitým posláním AŘO je také zajištění výuky řeckého jazyka v rámci
jednotlivých řeckých obcí. Výuka řeckého jazyka probíhala ve městech Brno, Karviná,
Ostrava, Šumperk, Krnov, Opava, Praha. Nad rámec pravidelné výuky AŘO organizovala
i semináře s výukou řeckého jazyka a to na jaře a na podzim. Kromě toho byl organizován
v rámci výuky i zájezd školních dětí do Řecka s intenzivní výukou na řeckých školách, a to
v prázdninových měsících.
Nad rámec výuky řeckého jazyka je nutné také vyzdvihnout práci s dětmi v tanečních,
pěveckých, hudebních, folklorních a dramatických souborech. Pod záštitou AŘO byl pořádán
seminář řeckých tanců, jehož se účastnily soubory z Krnova, Brna, Bohumína, Šumperka
a Prahy.
Mezi aktivity celorepublikového významu patří údržba a péče o památník řeckých občanů
v obci Těchonín, kterou má pod patronací řecká obec Šumperk. Těchonín je jedním ze
symbolů řecké národnostní menšiny v ČR, jelikož je zde na místním hřbitově pochováno
mnoho příslušníků řecké menšiny.
Velkého významu dosahují i akce, při kterých se řecká menšina v ČR setkává s řeckou
menšinou z jiných, vesměs okolních zemí. Takovéto setkání proběhlo v Jeseníku při Dnech
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řecké kultury. Vedle toho je nutné ovšem vyzdvihnout i akce, při kterých se řecká menšina
setkává s jinými národnostními menšinami, které působí na území ČR. Za zmínku stojí
zejména Dny národnostních menšin v Karviné, při kterých se prezentují národnostní menšiny
žijící v tomto regionu. Kromě té řecké jsou to zejména menšiny polská, slovenská a romská.
Tyto setkání jsou vždy příležitosti pro členy národnostních menšin prezentovat své kulturní
kořeny, ale také je to platforma pro výměnu zkušenosti. Internárodnostní charakter měly také
již tradiční Řecké dny v Krnově, kde se kromě řeckých tanečních a hudebních souborů
prezentovala polská a židovská menšina vystoupením svých folklorních a tanečních souborů.
Financování veškerých aktivit AŘO probíhá ve shodě se schválenými projekty Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Ministerstva zahraničí Řecka.
Řecká obec Bohumín uspořádala v roce 2010 několik kulturních akcí k oslavám státních
svátků řecké republiky a členové řecké obce se účastnili aktivně kulturních akcí pořádaných
jinými řeckými obcemi na regionální či celostátní úrovni. Kromě toho působí při řecké obci
taneční soubor Nea Elpida, který vystupuje nejen při kulturních akcích pořádaných řeckou
obcí Bohumín, avšak účastní i kulturních akcí v jiných řeckých obcích.
Řecká obec Brno sdružuje osoby řeckého původu, jejich rodinné příslušníky a přátele v Brně,
rozvíjí řeckou identitu šíří odkaz řecké kultury, uchovává a rozvíjí vztahy s mateřskou vlastí
a řeckou diasporou v Evropě, prohlubuje přátelské vztahy a spolupráci mezi Řeky žijícími
v Brně s nevládními organizacemi s podobnou problematikou a dalšími kulturními,
vzdělávacími a jinými společenskými organizacemi. K hlavním aktivitám v roce 2010 patřila
výuka řeckého jazyka, výuka tradičních řeckých tanců v tanečním souboru Prometheus,
pořádání oslav významných dnů Řecké republiky a pořádání dalších kulturních, vzdělávacích
a sportovních akcí. Žáci řecké školy se účastní seminářů řeckého jazyka. ŘO se dále zasadila
o osvětovou činnost, a to přednáškami o řecké kultuře, řeckých tradicích a zvycích, apod.
a promítáním filmů o Řecku. Kromě jiného začal v roce 2010 svou činnost také dramatický
soubor řeckých dětí. Řecká obec Brno aktivně spolupracuje se samosprávnými i dalšími
organizacemi: Magistrátem města Brna, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Ústavem
klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Obchodní
a hospodářskou komorou v Brně, a dalšími.
Řecká obec Havířov sdružujeme nejen osoby řeckého původu a jejich rodinné příslušníky, ale
i přátele Řecka, řeckých tradic, kultury a řeckého jazyka v Havířově a okolí. Jejím cílem je
rozvíjet řeckou identitu, šířit odkaz řecké kultury a prohlubovat přátelské vztahy a spolupráci
mezi Řeky žijícími v Havířově s ostatními občany či organizacemi s podobnou problematikou
a dalšími kulturními, vzdělávacími a jinými společenskými organizacemi. K jejím hlavním
aktivitám patřilo v roce 2010 pořádání oslav významných dnů Řecké republiky, účast členů
ŘO Havířov na akcích pořádaných AŘO, či jinými řeckými obcemi v ČR.
Řecká obec Jeseník pořádala nejen oslavy státních svátků Řecké republiky. V květnu 2010
pořádala řecká obec Jeseník ve spolupráci s městem Jeseník kulturní akci „Pozdrav z Řecka
u příležitosti zahájení turisticko-lázeňské sezony a oslav 300 let radnice města Jeseník. Dále
pak řecká obec Jeseník zajistila pro děti ze všech ostatních řeckých obcí účast na
mezinárodním dětském táboře v Řecku v období prázdnin. V měsíci květnu organizovala
řecká obec Jeseník ve spolupráci s městem Jeseník tradiční Den řecké kultury. V rámci těchto
oslav vystoupili s tanečním programem také taneční soubory Antigoni z Krnova a Evros
z Javorníku.
Řecká obec Karviná zajišťuje účast svých členů na akcích pořádaných AŘO v ČR a také na
akcích uspořádaných ostatními řeckými obcemi. Kromě toho organizovala oslavy státních
svátků Řecké republiky a podílela se na organizaci Dnů národnostních menšin pořádaných ve
spolupráci s městem Karviná. V celodenním programu vystoupili taneční soubory Antigoni
z Krnova, Nea Elpida z Bohumína a Prométhus z Brna. Dále v květnu 2010 řecká obec
Karviná ve spolupráci s AŘO v ČR připravila tradiční setkání řeckých seniorů z celé ČR,
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v jehož rámci účastníci navštívili zámek v Karviné a lázně Darkov, kde se uskutečnil kulturní
a společenský program. V červnu pak řecká obec Karviná zorganizovala vůbec 1. ročník
fotbalového turnaje O Pohár Předsedy AŘO v ČR za účasti fotbalových mužstev z řeckých
obcí Karviná, Ostrava, Krnov a několika místních (českých) fotbalových mužstev.
Řecká obec Krnov-město uspořádala během uplynulého roku množství akcí. Kromě tradičních
oslav státních svátků Řecké republiky, to byly zejména krnovské Řecké dny, které se již staly
tradicí a pořádají se každoročně v červnu. V rámci této regionálně velmi významné kulturní
akce se uskutečnil koncert pěveckého souboru z řeckého města Nigrita v koncertní síni
Sv. Ducha v Krnově. Na programu bylo slavnostní přivítání delegací zahraničních hostů
v prostorách městského úřadu v Krnově, folklorní odpoledne na náměstí v Krnově za účasti
folklórních a tanečních souborů z Polska, souboru Rút z Prostějova (zastupujícího židovskou
kulturu) a dále pak souboru Jasénka ze Vsetína a řeckých souborů Kaliopi ze Šumperka
a Antigoni z Krnova. Na závěr kulturního odpoledne vystoupil také pěvecký soubor z Nigrity
v Řecku. Dvoudenní slavnosti byly zakončeny společenským galavečerem. Řecká obec
Krnov-město již tradičně podporuje děti a mládež obce. Proto také v minulém roce uspořádala
mimo jiné soustředění zaměřené na řecké tradice, písně, tance a řeckou konverzaci pro
všechny děti z řeckých obcí ve věku od 8 do 14 let a také Mikulášskou nadílku s bohatým
programem, aj. Při řecké obci působí folklorní soubor Antigoni, který vystupuje při různých
příležitostech po celé republice. V loňském roce se taneční soubor Antigoni, mimo vystoupení
na oslavách státních svátků a Řeckých dnů, zúčastnil i řady dalších kulturně společenských
akcí nejen v Krnově, ale i v jiných městech, jako například v Jeseníku či Karviné. Kromě toho
taneční soubor Antigoni vystoupil v roce 2010 na plese Medzinárodného klubu Slovenské
republiky v Trenčianských Teplicích a na Adámkových folklórních slavnostech v Hlinsku,
kde byly publiku prezentovány tradiční řecké tance. Spolupráce s ostatními organizacemi je
na standardní úrovni, komunikace probíhá zejména prostřednictvím AŘO (stanovení
společných cílů, rozdělování dotací z Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, popř. Řecké republiky).
Řecká obec Ostrava se ve své činnosti, jakožto i v minulých letech, zaměřila především na
oslavy dvou státních svátků Řecké republiky a na různorodé akce pro děti. Po oslavách
řeckých velikonoc s bohatým kulturním programem řecká obec organizovala jarní výlet
seniorů spojený se setkáním seniorů v Karviné, které pořádala řecká obec Karviná. Pro děti
byl organizován Dětský den v ostravském ZOO, kterého se zúčastnily nejen děti domovské
řecké obce, ale i děti s ostatních řeckých obcí. Nelze zapomenout ani na Mikulášskou
besídku, kterou řecká obec Ostrava připravila pro ty nejmenší. Členové ŘO Ostrava se
účastnili rovněž akcí pořádaných AŘO nebo jinými řeckými obcemi. Spolupráce ŘO Ostrava
s orgány místní samosprávy je na velmi dobré úrovni. Ať už jsou to obecní úřady jednotlivých
obvodů, magistrát nebo krajský úřad.
Řecká obec Praha se zaměřila ve své činnosti hned do několika směrů. Tradičně to byly již
oslavy státních svátků Řecké republiky, ale také oslavy Nového roku či řeckých
pravoslavných velikonoc. Jednou ze stěžejní činnosti obce je vydávání časopisu Kalimera,
který vychází ve dvouměsíčních intervalech a je distribuován do řeckých obcí v rámci
republiky, ale i do zahraničí. Při řecké obci působí také taneční soubor Akropolis, který
vystupuje nejen na kulturních akcí ŘO Praha a jiných řeckých obcí v ČR, ale také na dalších
kulturních akcí. Velmi důležitou činností ŘO Praha je bezesporu také výuka řeckého jazyka,
která probíhá v prostorách Domu národnostních menšin. Členové ŘO se zúčastňovali
kulturních akcí pořádaných AŘO a ŘO.
Řecká obec Šumperk uspořádala v loňském roce oslavy státních svátků Řecké republiky. Mezi
další aktivity je nutno zmínit celoroční údržba a péče o památník řeckých občanů v České
republice v Těchoníně. Těchonín se stal pietním místem řecké menšiny v ČR, jelikož je na
místním hřbitově pohřbeno mnoho Řeků zejména z prvních let příchodu do České republiky.
ŘO obec zaštiťuje výuku řeckého jazyka. Působí zde i taneční soubor Kalliópi, který
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vystupuje nejen při kulturních akcích ŘO Šumperk či dalších řeckých obcí, ale účastnila se
i krnovských Řeckých dnů.
Řecká obec Třinec pořádala oslavy státních svátků Řecké republiky a její členové se dále
účastnili dalších kulturních a společenských akcí pořádaných jak AŘO, tak řeckými obcemi.
Jednotlivé řecké obce fungují samostatně. Asociace řeckých obcí figuruje jako zastřešující
orgán, který koordinuje činnost jednotlivých obcí, zastupuje obce a řeckou menšinu při
jednání s vládními či jinými orgány jak České tak Řecké republiky.
Základem činnosti každé jednotlivé řecké obce jsou aktivity, které si sama naplánuje
a zorganizuje. Samozřejmosti je nutnost dobré informační platformy, kterou zajišťuje právě
AŘO, která je pak zárukou té kýžené koordinace aktivit jednotlivých obcí. Základem dobrého
fungování AŘO jsou pravidelné schůze Správní rady AŘO rozšířené o předsedy jednotlivých
řeckých obcí.
Financování aktivit řeckých obcí je zajišťováno jednak prostřednictvím AŘO, která
každoročně vypracovává projekty pro Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, ale také si je obce zajišťují svými iniciativami v rámci svého regionu (dotace
z místních samospráv, členské příspěvky, sponzorské dary, apod.)
2.

Uveďte stručný přehled jejich aktivit.

Řecké obce v uplynulém roce organizovaly celou škálu různorodých aktivit a činností.
Společným jmenovatelem všech těchto aktivit a činností byla většinou akce se zaměřením na
kulturu nebo na školství. Zde je výčet těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších aktivit AŘO,
které mají zásadní charakter a dosahují celonárodního nebo regionálního charakteru:
• Ve všech obcích v rámci AŘO v ČR proběhly v roce 2010 oslavy státních svátků
Řecké republiky, a to v měsících březen-duben (státní svátek 25.3.) a říjen-listopad
(státní svátek 28.10.). Nad rámec těchto oslav zorganizovali některé z obcí také
novoroční svátek (tzv. Kopsimo pitas), a to v období prosinec-leden.
• V mnoha řeckých obcích probíhá aktivní a intenzivní výuka řeckého jazyka, která je
základem pro zachování řeckého jazyka i pro další generace v rámci řecké menšiny
v ČR. Výuka probíhala v obcích v řeckých obcích Brno, Karviná, Ostrava, Šumperk,
Krnov, Opava, Praha.
• Obohacením pravidelné výuky řeckého jazyka jsou semináře s výukou řeckého jazyka,
ale také zájezd školních dětí do Řecka s intenzivní výukou řečtiny.
• Kromě výuky řeckého jazyka byla důležitá také práce s dětmi v tanečních, pěveckých
a hudebních folklorních souborech, které působí při řeckých obcích a vystupují nejen
ve svých řeckých obcích, ale i v ostatních řeckých obcích po celé ČR a také se účastní
akcí či festivalů s národnostní tématikou.
• Velkého významu dosahují i akce, při kterých se řecká menšina setkává s jinými
národnostními menšinami, které působí na území ČR – Dny národnostních menšin
v Karviné, při kterých se prezentují národnostní menšiny žijící v tomto regionu
(kromě té řecké jsou to zejména menšiny polská, slovenská a romská), ale také Řecké
dny v Krnově, kde se kromě řeckých tanečních a hudebních souborů prezentovala
židovská národnostní menšina, ale také folklorní soubor z Polska.
3.

Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné správy na všech
úrovních a ve všech příslušných regionech?

AŘO si velmi cení spolupráce s orgány veřejné správy na všech úrovních od ministerských až
po místní. Na společenské a kulturní akce celorepublikového charakteru, které pořádá či
zaštiťuje AŘO jsou pravidelně zváni zástupci státních orgánů, a to zástupci Úřadu vlády resp.
Rady, zástupci Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale také
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zástupci územních samospráv, ať již krajských, městských nebo místních, v působnosti
jednotlivých řeckých obcí.
Můžeme tudíž konstatovat, že spolupráce s těmito orgány je na vysoké úrovni a věříme, že do
budoucnosti se tato spolupráce bude i nadále prohlubovat. AŘO jako takové kladně hodnotí
vztahy se sekretariátem Rady i Úřadem vlády, jakož i s Ministerstvem kultury
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se kterými je v přímé komunikaci.
Jednotlivé řecké obce spolupracují s místními či územními samosprávami a hodnotí
spolupráci jako velmi dobrou.
4.

Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami?

AŘO v rámci regionálních aktivit jednotlivých řeckých obcí, např. ŘO Krnov-město, Jeseník,
Karviná, Brno, Praha, zve pravidelně zástupce jiných národnostních menšin, např. bulharské,
polské, slovenské, německé.
ŘO Brno - zástupci jednotlivých národnostních menšin se setkávají na pravidelných
schůzkách pořádaných jak Radou pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje tak i komisí
Magistrátu města Brna. Na nich se vzájemně informují o akcích pořádaných jednotlivými
sdruženími i jejich termínech. Členové Obce jsou zváni na tyto akce a některých se podle
možnosti účastní. Spolupráce mezi jednotlivými národnostními menšinami působící v městě
Brně hodnotí jako velmi dobrou. Spolupráce probíhá zejména na úrovni vzájemného
setkávání při příležitostech konání společných akcích organizovaných Statutárním městem
Brnem či Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Akcí se zúčastňují zejména taneční soubor
Prométheus.
ŘO Karviná zmiňuje spolupráci s Obcí Slováků formou vzájemných návštěv při oslavách
významných dnů obou zemí. Jinak není větší spolupráce se zástupci ostatních národnostních
menšin.
ŘO Havířov zmiňuje spolupráci s organizací polské menšiny PZKO.
ŘO Jeseník spolupracuje s národnostní menšinou Řeků, žijících v Polsku a chce prohloubit
spolupráci s řeckou menšinou žijící v Německu.
5.

Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin?

Z pohledu AŘO jsou problémy především při zajišťování administrativní činnosti, které jsou
důležitou součástí chodu AŘO, a to především z hlediska jejího financování. Na zajištění
konkrétních kulturních akcí a výuky ŘJ dostáváme každoročně státní dotace ve vysokých
procentech, ale na zpracovatele těchto podkladů nebo např. na administraci AŘO v ČR
(pokladník, tajemník, předseda) nemáme finanční zdroje. Podpora od sponzorů, pokud nějaká
je, je také v rovině účelově vázaných financí.
6.

Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce (státní rozpočet,
rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy
organizace

projekt, účel dotace

Kulturní činnost řecké menšiny v ČR
AŘO v ČR
ŘO Praha
Lyceum Řekyň v ČR

Výuka řeckého jazyka v ČR
Vydávání časopisu Kalimera
Zachování a rozvoj kultury řecké
menšiny v ČR

dárce

dotace (Kč)

Ministerstvo kultury
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

478 650
229 700

Ministerstvo kultury

130 000
celkem
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510 000

1 348 350

7.

Co pro Vaši národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě?

Zastoupení v Radě je pro řeckou menšinu velmi důležité, jelikož znamená aktivní možnost
podílení se na vytváření jurisdikce zabývající se problematikou menšin, přímé řešení
problémů u kulatého stolu se zástupci státní správy a možnost přímé konfrontace problematik
jednotlivých menšin v ČR, vzájemné předávání zkušeností i navazování nových kontaktů
a spolupráci obecně.
8.

Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě?

Několikaleté působení našich zástupců v Radě lze v obecné rovině hodnotit jako pozitivní. Je
zde však prostor toto působení zlepšovat.
9.

Jakými tématy by se podle Vás měla Rada prioritně zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným
komentářem)

Vynaložení zvýšeného úsilí směrem k zástupcům orgánů státní správy za účelem zvýšené
finanční podpory menšinových kulturně vzdělávacích projektů, zejména zaměřených na
výuku jazyků a vydávaní menšinových periodik.
10. Jaké jsou Vaše zkušenosti s implementací Charty?

Tato otázka se v praxi řecké národnostní menšiny netýká, a tudíž o zkušenostech nelze mluvit.
SLOVENSKÁ MENŠINA 100
Podpora menšiny klesla v tomto roku o mnoho víc než ostatních a na hlavu jejího příslušníka byla
proti jiným extrémně nízká. Například v programu na podporu kulturních aktivit, podle počtů ze
sčítání obyvatelstva, je to 6,74 Kč na hlavu.101 Na stránkách Slovenských dotyků je asi nejlepším
příkladem za celek právě případ podpory tohoto časopisu. Zatímco před léty přesahovala 3 mil. Kč
korun ročně, minulý rok to bylo už jen 2 020 000,- Kč a tento rok spadla poprvé pod 2 mil.
Vydávání měsíčníku je za těchto okolností už za hranicí únosnosti. Jiným příkladem je literární
čtvrtletník Zrkadlenie/Zrcadlení. Tato revue opět jako v minulém roku nedostala žádnou dotaci.
Rok předtím to zvrátilo rozhodnutí ministra, který udělil dotaci aspoň na druhý půlrok.
Tento rok se přidružil i zdrcující propad podpory na kulturní aktivity. Celková schválená
podpora slovenské menšiny byla 1 302 000 Kč, před rokem byla o 50 % vyšší (1 925 000,Kč). Přitom se rozdělují jen o velmi málo nižší prostředky. I podpora slovenských médií
klesla opět nadstandardně – o víc než 1 milion Kč ze 6 153 000,- Kč na 5 063 000,- Kč (a tato
podpora bývala až devítimilionová), nemluvě už o tom, že krácené byly i projekty, které se na
rozdíl od jiných nepotácejí ve vydavatelských problémech.
SRBSKÁ MENŠINA 102
1.

Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich vzájemnou spolupráci,
způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob financování jejich činnosti atd.).

Srbskou menšinu v České republice prokazatelně již devátým rokem reprezentuje aktivita
Srbského sdružení sv. Sáva, které je jediným srbským sdružením, které ve stanovách obsahuje
100

Situace se podle zástupkyně Nadi Vokušové nezměnila, proto odpověděla pouze na otázku problémů.
Pro porovnání, u druhé nejpočetnější menšiny (nepočítajíc Romy, kteří mají vlastní grantové programy), polské,
je to 36,23 Kč na hlavu, třetí německé 11,10 Kč, maďarské 58,68 a např. řecké 306,93 Kč. Granty se pochopitelně
nepřidělují podle poměrného klíče, což je v pořádku, ale tato čísla jistě vzhledem k kulturní blízkosti Čechů
a Slováků, význam této nejpočetnější menšiny a privilegovanost česko-slovenských vztahů překvapí.
102
Text vypracovala Ing. Karin Kubešová, členka Rady.
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v popisu svých aktivit starost o zachování identity, kultury a jazyka Srbů žijících v České
republice. Dosud sdružení realizovalo na 175 samostatných kulturních a společenských akcí koncertů, výstav, přednášek, básnických a literárních večerů, které se konaly pod záštitou
a s účastí prezidenta ČR, ministrů, předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, více
českých poslanců a europoslanců a především s účastí české veřejnosti a příslušníků srbské
menšiny a členů Sdružení.
Srbské sdružení sv. Sáva se od svého založení v roce 2002 aktivně účastní všech jednání
Komise pro národnostní menšiny hl. města Prahy do doby, kdy z Komise všichni zástupci
národnostních menšin byli vyčleněni.
2.

Uveďte stručný přehled jejich aktivit.

Srbskému sdružení Sv. Sáva se i v roce 2010 podařilo důstojně prezentovat srbskou menšinu
v Praze. Sdružení realizovalo projekt Kulturně-společenské aktivity Srbského sdružení sv.
Sáva v roce 2010. Tento projekt byl ze 70% dotován Ministerstvem kultury, Odborem
regionální a národnostní kultury v roce 2010. Projekt se skládal z více jednotlivých akcí.
•

Oslava státního svátku a svátku sdruženi svatého Sávy, dne 27. ledna je již tradiční akce
v roce 2010 se konala po šesté. Při této oslavě nejen, že si připomínáme život a poslání
svatého Sávy, ale též dle lidových zvyků se připravuje jídlo a zvláštní chleba (slavski
kolač) a pak se dle pravoslavných zvyku zpívá a slavnostně ukrojí. Na začátku slavnosti
jsme představili publikaci, kterou jsme vydali za částečné finanční pomoci Ministerstva
kultury, Fotodokumentaci srbského sdružení sv. Sáva od založení do roku 2008. Publikace
byla s velkou chválou a nadšením přijata členy sdružení. Na oslavě byly přítomni i hosté
z bulharské a řecké menšiny a řecký taneční soubor Akropolis zatančil několik lidových
tanců. Též hostem slavnosti byla konzulka Republiky Srbsko. Pak jsme přistoupili
k tradiční části programu. Fotografie z této slavnosti vytiskl časopis Srpska reč, tištěné
medium srbské menšiny v České republice ve svém březnovém čísle.

•

Prezentace srbské menšiny na knižním veletrhu od 12-16. května 2010 a časopisů, který
vydává v srbštině. Účast na knižním veletrhu vznikla z nabídky ředitelky této dlouholeté
mezinárodní kulturní akce. Na její žádost o účast národnostní menšiny sídlící v DNM se
rozhodli vystavovat pod hlavičkou DNM, s tím, že každá jednotlivá menšina svoji prezentaci
připraví sama. Srbské sdružení sv. Sáva se prezentovalo vlastním tištěným materiálem
v srbštině a v češtině v podobě záložky do knih a plakáty na jednotlivé autogramiády.

•

Prezentace knižního vydání vědecké práce PhDr. Jana Doležala Dvě století srbského
románu 15. května 2010 v Literárním sále ve Veletržním paláci v Holešovicích.
Prezentace vyvolala zájem obzvlášť u studentů a zájemců o srbskou literaturu. Úvodní
slovo o díle a autorovi přednesla předsedkyně sdružení. Podrobněji o srbském románu
v 19. a 20. století pak promluvil autor, který po ukončení podepisoval svoji knihu.

•

Prezentace knihy prof. Rajka Dolečka Necenzurované obrázky z Kosova a Metohije - díl
druhý proběhla v neděli 16. května ve velkém literárním sále. Knihu prof. Dolečka vydalo
nakladatelství Para bellum z Brna. Realizátorce této akce, jako i všech akcí v roce 2010, se
podařilo získat prof. Ostravské univerzity a známého publicistu Jana Kellera, aby
promluvil o knize. O obou akcích fotografie se stručným popisem akci vytiskl magazín
srbské menšiny v České republice Srpska reč v čísle 30.

•

výstava Barvy duše členky sdružení Renáty Cekovićové 22. listopadu v Novoměstské
radnici na Karlově náměstí v Praze 2. V historickém prostoru Novoměstské radnice jsme
soustředili aktivity v druhé polovině roku. Na zahájení výstavy Barvy duše Renáty
Cekovićové a taktéž na přednáškách byl přiměřený počet návštěvníků, jak je to ostatně na
všech menšinových akcích. Vernisáže výstavy koláži Barvy duše Renáty Cekovićové se
zúčastnilo kolem 70 hostů, mezi kterými byla i nová velvyslankyně Republiky Srbsko.
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Výstavu zahájil známy český umělec, akademický sochař Ladislav Janouch a na zahájení
promluvily i předsedkyně sdružení a autorka. Hostům se rovněž obrátil i předseda
Českomoravského svazu umělců Zdeněk Opatřil.
•

Přednáška vladyky Kryštofa, metropolity pravoslavné církve v Českých zemích a na
Slovensku o životě a díle Svatého Nektaria 23. listopadu. Obsahovala též fotografie ze
života a díla svatého Nektaria Eginského, který žil na přelomu 19. a 20. století.

•

Promítání celovečerního filmu o životě a díle srbského patriarchy Pavla - u příležitosti
prvního výročí od zesnutí - 24. listopadu. Mezi dvěma plánovanými přednáškami jsme
naplánovali filmový večer. V první části jsme připomněli výročí úmrtí srbského patriarchy
Pavla (1914-2009) promítáním filmu o životě a díle srbského „žijícího svatého“ duchovního
vůdce Srbů. Kopii dlouhometrážního filmu Patriarcha Pavle v produkci Televize Srbsko
jsme obdrželi s pomocí ministra pro náboženství Srbska. Promítáním jsme si připomněli
osobu a dílo nejoblíbenějšího člověka mezi všemi Srby nejen v Srbsku ale i ve světě.

•

Pak se promítal film Srdjana Koljeviće Žena se zlomeným nosem z nejnovější srbské
produkce. Moderní film, loni byl promítán i na filmovém festivalu v Karlových Varech.
Zajímavý životní příběh ze současného Bělehradu a vynikající herecké výkony
a především hovorová srbština a dnešní bělehradský argot byly pro nás zážitkem zcela
jiného ražení než předchozí promítání film.

•

Další přednáška byla významného českého diplomaty JUDr. Miroslava Polreicha. Po
listopadu v roce 1989 byl velvyslancem při odzbrojovacích jednáních ve Vídni a v mírové
misi na Balkáně, a to přímo na Kosovu. Nyní je komentátorem zahraničně politických
událostí a působí jako vysokoškolský učitel na Vysoké škole mezinárodních vztahů
v Praze. Přednáška vyvolala velký zájem nejen u příslušníků menšiny. Všechny akce jsou
fotograficky zdokumentovány a zprávy o jejich konání jsou tištěny v čísle 34 magazínu
srbské menšiny v ČR, který vychází již sedmým rokem, Srpska reč.

Další významná aktivita Srbského sdružení sv. Sáva je vydávání časopisů pro srbskou
menšinu v České republice. S grantovou pomocí Odboru média a audiovize Ministerstva
kultury vydává pro dospělé příslušníky srbské menšiny časopis Srpska reč (Srbské slovo)
a časopis pro děti a mládež srbské menšiny Djurdjevak (Konvalinka). Oba časopisy jsou
tištěné původním srbským písmem - cyrilici a spisovnou srbštinou a jsou také přístupné
studentům srbštiny, překladatelům a široké veřejností resp. zájemcům z majoritní společnosti.
Časopis Srbské slovo je magazínového typu. Kromě textů ze srbské a české historie, aktualit
spojených s děním v oblastí veřejného, společenského a kulturního života v Česku a Srbsku
má pravidelnou rubriku ve které rozpracovává kulturní, obchodní a lidské vztahy mezi oběma
národy a věnuje se významným Čechům, kteří působili v Srbsku v 19. a 20. století, čím se
zaplňuje mezera, která doposud existuje.103
Různorodost témat, která se na stránkách časopisu vyskytuje děla z něho magazín, který do
ruky vezmou příslušnici různých generaci a různého smýšlení. A proto je zajímavý i pro
nahodilé čtenáře v Srbsku, kde je možnost dostat se k magazínům tohoto typu bezpočet.
Časopis Srbské slovo a jeho příloha Konvalinka jsou vyhledávané nejen příslušníky menšiny,
ale též několika odborníky, kteří umí srbštinu. Rovněž v Republice Srbsko jsou oba časopisy
s obsahové a výtvarné stránky velice vysoce hodnoceny - jak z Ministerstva pro diasporu
a kulturních institucí tak i ze strany široké veřejnosti. Časopis pro děti Konvalinka je dokonce
považován za jeden z nejlepších časopisů v srbštině vůbec, který v současné době vychází.
Redakce časopisu pečlivě dbá na obsahovou a vizuální stránku, vybírá články, kterými upoutá
pozornost, které se nedají na jiném místě přečíst, a jsou ze široké škály různorodých zájmů.
103

Pozn. předkl. - autorka pomíjí, že hlavním a opakujícím se tématem časopisu je situace v Kosovu…. (viz
Zpráva za rok 2009, příloha 6).
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Pravidelně se věnuje významným výročím z kulturní české a srbské historie - viz články o Karlu
Hynku Máchovi a Alfonsu Muchovi nebo srbském básníku Lazu Kostićovi. Obzvlášť si vážíme
rubriky, která přetrvává od začátku vycházení časopisu o významných Češích, kteří po generace
působili v Srbsku a významně se podíleli na vývoj srbského státu a to jako ekonomové, bankéři,
podnikatelé, kulturní činitelé či umělci (Vavříček, Bajlóny, Mézl, Vladislav Tietlbach a j.).
Vydávání časopisu přispívá rozvíjení a rozmanitostí multikulturní společnosti v České
republice. Pomáhá řadě členů vyjádřit svoje myšlení ke konkrétním problémům společností.
Koncepčně a obsahově oba časopisy jsou oblíbený u čtenářů a zatím jsme se nesetkali ze strany
čtenářů s návrhem o změnu jejích koncepce a obsahů. Obzvlášť velkým přínosem pro srbskou
menšinu je to, že jsou časopisy tištěné původním srbským písmem, tj. srbskou cyrilicí.
Rovněž pravidelně tiskne zprávy v podobě nejen textů ale i fotoreportáže o aktivitách
Srbského sdružení sv. Sava, zatím jediného aktivního sdružení srbské menšiny v ČR.104
Slyšeli jsme námitku, že se málo věnuje životu menšiny. Ale, je tato námitka na místě? Životě
srbské menšiny se věnuje ve vyvážené míře, především skrze aktivity zatím jediného
aktivního sdružení srbské menšiny - Srbského sdružení sv. Sáva - v podstatě jako ostatní
časopisy národnostních menšin.105
Realizátor projektu realizuje s nesmírnou láskou a obětavostí - ale je nesmírná radost z každého
vytištěného čísla, jelikož ví, že tak pomáhá vlastní menšině nezapomenout na zvyky, tradici,
kulturu a především jazyk své původní země, že je časopis oblíben, čten a pochvalován
odběrateli, ale kompetentními lidmi, kteří tomu rozumí a ví, co vše obnáší taková práce.
Největší problém všech menšinových časopisů je v jejich distribuci. DNM by se mohl snadno
stát distribučním (a prodejním) centrem menšinového tisku, kdyby k tomu byla znalost a vůle.
Kromě finančních problémů a hrozby zániku časopisu pro děti Konvalinka, organizačně
a realizačně časopisy nemají významnější potíže. Vybavenost je vyhovující a spolupráce
s tiskárnou - do které jsme přivedli i další časopisy menšinových sdružení - v Havlíčkově
Brodě je vynikající a na vysoké úrovni. Také cenově přijatelná - jelikož jsme si cenové
nabídky vyžádali z více tiskáren.
Časopis Srpska reč v roce 2011 bude vycházet již sedmým rokem a časopis pro děti a mládež
Djurdjevak čtvrtým. Bohužel časopis pro děti a mládež Djurdjevak se nesetkal s pochopením
u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (kromě v roce 2008, kdy byla přidělena část
finančních prostředků) takže po celou dobu se opíral na pomoc z Odboru média a audiovize
Ministerstva kultury a především na obětavou práci redakce a finanční pomoc několika členů
sdružení. Vzhledem ke krácení dotace v tomto roce časopisu Djurdjevak hrozí zánik.
Redakci se dostává morální podpory ze strany významných institucí v Srbsku, jako jsou již
zmíněné Ministerstvo pro diasporu, Obec spisovatelů Srbska, Národní knihovna, Městská
knihovna v Bělehradě, Srbska akademie věd a významných jednotlivců, Svaz srbských
novinářů a kulturních činitelů. Obzvlášť je časopis pochvalován Ministerstvem za diasporu
Srbska a považován za nejlepší časopis Srbů ve světě a obzvlášť jeho příloha pro děti a mládež
Djurdjevak (Konvalinka). Proto jsou již třetím rokem za sebou členové redakce hosty
Mezinárodního setkání Srbských medii ve světě (rozhlasových, tištěních a televizních), které se
koná vždy ke konci června. Časopisy byly vícekrát představovány i veřejnosti v matici s pomocí
různých televizních pořadů a přímých rozhlasových vstupů a televizních vystoupení.
Čtenáři z České republiky, ale také i ti ze Srbska, kteří měli možnost se s časopisem seznámit,
píšou nám velice kladné a pochvalné dopisy a přejí si pokračovat v té tak významné práci pro
104

Pozn. předkl. - autorka zcela opomíjí existenci ostatních organizací srbské menšiny, sdružení Nikola Tesla
a srbské pravoslavné komunity v Praze.
105
Pozn. předkl. - podle analýzy periodik, uvedené ve Zprávě za rok 2009, celá třetina časopisu je v průměru
věnována Kosovu a situaci Srbů v Kosovu.
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srbskou menšinu. Je pravdou, že jsou to již lidé s velkou životní zkušenosti a znalostmi.
Několik významných českých výtvarníků, kteří se vyznají v časopisecké grafice, též velice
pochvalovali grafický vzhled časopisu. Časopis je po grafické stránce střízlivý, bez výstřelků
tak příznačných za moderní dobu.
Časopis Djurdjevak všichni, kdo ho aspoň jednou drželi v ruce a obzvlášť ti, co ho soustavně
čtou - jsou nadšení z rozsahu a úrovně tištěných článků a možnost, že by po třech letech
přestal vycházet přirovnávají přímo s tragédií: tady je úryvek z jednoho dopisu: „zcela mě
zarmoutila vaše zpráva o nejistém dalším osudu Konvalinky (mínil jsem, že je situace špatná
jen v Srbsku). Opravdu si myslím a to bez nadsázky, že je Djurdjevak vskutku výjimečně
kvalitní časopis pro děti (a nejen pro děti), že se jedná o jednom z nejlepších časopisu pro děti
a bude vskutku tragedie, jestli zhasne. V dnešní době když moderní věci zaobírají dětskou
pozornost (a rovněž působí na jejich výchovu) jen takovýto časopisy mohou s tím zápasit.
V chudé rodině se zřeknou jako prvních koláčů, je to tak, ne? … Přesto věřím, že se nějaké
řešení najde - jelikož za takový časopis se peníze musí najít…“ (Radiša Dragičević,
spisovatel, Bor, Srbsko).
Na ostatní otázky zástupkyně neodpověděla.
UKRAJINSKÁ MENŠINA 106
1.

Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich vzájemnou spolupráci,
způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob financování jejich činnosti atd.).

Ukrajinskou národnostní menšinu reprezentují čtyři hlavní organizace, občanská sdružení:
Ukrajinská iniciativa v ČR (dále UIČR), Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny (dále
SUPU) a Sdružení Ukrajinek v České republice (dále SU ČR), tyto organizace koordinují svůj
celoroční program, spolupracují s ostatními menšinovými organizacemi, s ukrajinskými
školami a také s majoritou. Čtvrtá organizace Ruta nemá sídlo v DNM.
Kromě výše uvedených sdružení působí v ČR další organizace, které doplňují aktivity
národnostní menšiny zejména v kulturní oblasti. Jejich členskou základnu tvoří občané
Ukrajiny dlouhodobě žijící v ČR. K nejvýznamnějším organizacím tohoto typu patří
organizace Džerelo, jejíž činnost je spjata s programem tanečního souboru. Tento soubor mj.
každoročně vystupuje na společných akci národnostních menšin Praha - srdce národů.
K dalším organizacím patří Fórum Ukrajinců (sdružuje především ukrajinskou mládež),
sdružení Rodina (zabývá se kulturní na spolkovou činností), pěvecký soubor Berehyňa (zpívá
na výhradně na ukrajinských řeckokatolických bohoslužbách), organizace Skarb a další
organizace, jejichž činnost není přesněji vymezena. K výše uvedeným organizacím svým
způsobem patří i Asociace ukrajinistů, jejíž základna je tvořena majoritní i minoritní
společností a její činnost je spjata především s vědeckým výzkumem, ale i s kulturní osvětou.
V Praze působí dvě ukrajinské školy: škola s denním studiem s cca 130 žáky a tzv. nedělní
škola s cca 35 žáky. Výuka probíhá dle osnov Ministerstva školství a osvěty Ukrajiny.
Osvětová činnost ukrajinských organizací (UIČR, SUPU, SUČR) a jejich spolupráce
s ukrajinskými školami je obecně vnímán velmi pozitivně. Na spolupráci se již tradičně podílí
i majorita – studenti Gymnázia Na Vítězné pláni v Praze 4. Vzájemný kontakt majoritní
a minoritní společnosti je bezesporu nejcennějším přínosem, neboť odbourá předsudky,
projevy xenofobie, náboženské nesnášenlivosti nové generace.
Ukrajinská národnostní menšina má svůj periodický tisk: časopis Porohy a Ukrajinskyj
žurnal, dále noviny pro cizince, Ukrajinskou gazetu. Během roku vycházejí i příležitostné
bulletiny, které mají ráz informativní a jsou zaměřeny především na cizince a jejich integraci
v ČR.
106

Text zpracovala Olga Mandová, členka Rady.
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Organizace zajišťují především kulturní program, osvětovou činnost, udržují tradice a zvyky
ukrajinské národnostní menšiny, zabývající se archivací, vydavatelskou činností, organizují
humanitární činnost na Ukrajinu dle aktuálních potřeb (pravidelně spolupracují s organizací
Bodaj, která zajišťuje pomoc v Dětském domově ve Vilšanech v Zakarpatské oblasti),
seznamují své členy s novinkami v ukrajinské kinematografii, pořádají výstavy mladých
talentů, rozvíjejí klubovou činnost v celorepublikovém měřítku, pěvecký Sbor sv. Vladimíra
(SUPU) spolupracuje s řeckokatolickou církví, kde pravidelně vystupuje na bohoslužbách,
účastní také přenosů do Českého rozhlasu, prezentuje hudbu ukrajinských hudebních
skladatelů, udržuje cyrilometodějské tradice. Hudební soubor Ignis (UIČR) zajišťuje kulturní
zázemí většiny akcí pořádaných národnostními menšinami. V neposlední řadě se všechny
organizace podílí na organizování přednášek na profesionální úrovni, v této souvislosti
spolupracují se Slovanskou knihovnou v Praze, s archívy, dalšími organizacemi a institucemi.
Program organizací je velmi pestrý a široký díky tomu, že organizace navázaly v roce 1989 na
činnost prvorepublikových spolků a organizací i škol, které v ČSR existovaly, neboť Praha se
stala jedním z významných center emigrace z východní Evropy po roce 1917.
2.

Uveďte stručný přehled jejich aktivit.

K tradičním aktivitám národnostní menšiny patří lednový koncert ukrajinských koled
a ščedrivek, který zabezpečuje Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny se svým pěveckým
Sborem sv. Vladimíra. V měsíci únoru organizuje UIČR tzv. Malanku – tradiční ples, kde se
obvykle představí taneční soubor Džerelo a pozvaný profesionální hudební soubor. V prvním
čtvrtletí všechny organizace v měsíci březnu uctívají památku ukrajinského buditele, malíře
a básníka Tarese Ševčenka. Sdružení Ukrajinek v ČR věnuje pozornost organizaci Dne matek.
Vyvrcholením všech kulturních aktivit a svým způsobem i zhodnocením práce jednotlivých
organizací jsou podzimní Dny ukrajinské kultury, které organizuje Ukrajinská iniciativa.
Během jednoho týdne se široká veřejnost může seznámit s ukrajinským výtvarným uměním,
s literaturou, klubovou činností, ukrajinskou písní prezentovanou pěveckými sbory, ale
i profesionálními sólisty, tanečním souborem atp.
Kromě uvedeného jsou v průběhu roku promítány filmy (Ruta), organizovány přednášky,
diskuse, výstavy (v roce 2010 byl dán prostor pro mladé umělce – SUPU), celoročně zpívá
sbor sv. Vladimíra v řeckokatolickém chrámu sv. Klimenta v Praze, ale i v ČR ( v roce 2010
se jeho pozornost zaměřila na komponované programy v Plzni – SUPU)), každoročně si
ukrajinská národnostní menšina připomíná Den nezávislosti Ukrajiny, věnuje se klubové
činnosti v rámci UIČR – dětský klub Smoloskyp, regionálnímu působení, v neposlední řadě
pak vydávání časopisů: Porohy (UIČR), který v současné době změnil podobu na
čtrnáctidenník, Ukrajinského žurnálu (Ruta), dále provozování stánek www.ukrajinci.cz
(UIČR).
3.

Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné správy na všech
úrovních a ve všech příslušných regionech a ostatními menšinami?

Spolupráce Sdružení Ukrajinek s MHMP a DNM byla výborná.
Ukrajinská iniciativa: především region Plzeň – místní správa – Ukrajinský Mikuláš
v Měšťanské besedě, Koncerty a vystoupení na plzeňském náměstí. Spolupráci hodnotíme
jako zcela nadstandardní a nezvykle vstřícnou.
Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny využívá k realizaci některých programů DNM
(spolupráce má některé nedostatky, které jsou však diskutovány na různých úrovních s cílem
zvýšit profesionální přístup vedení k jednotlivým národnostním menšinám a také technické
zázemí a vybavení DNM. Dále spolupracujeme s církevními představiteli v ČR – tuto
spolupráci hodnotíme pozitivně.
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4.

Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami?

Spolupráce s ostatními národnostními menšinami hodnotíme velmi pozitivně. Výsledkem jsou
některé společné akce – např. festival Praha – srdce národů, vzájemné navštěvování programů,
SUPU tradičně organizuje pro děti Mikulášskou besídku s „pravými čerty a anděly “.
Velkým nedostatkem, který komplikuje práci všech národnostních menšin je otázka dotací
a termínů poukazování finančních prostředků - až v pololetí. Tento problém je diskutován
a doufáme, že bude v roce 2011 vyřešen.
5.

Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin?

Není odpověď.
6.

Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce (státní rozpočet,
rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy
organizace

Sdružení Ukrajinců a
příznivců Ukrajiny
RUTA
Ukrajinská iniciativa v
ČR

projekt, účel dotace

Pěvecký sbor sv. Vladimíra
Spolková činnost SUPU
časopis Ukrajinský žurnál
Dny ukrajinské kultury v ČR 2010
Klubová činnost Ukrajinské iniciativy v ČR
časopis Porohy
Ukrajinský dětský klub - Smoloskyp

dárce

dotace (Kč)

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
celkem

116 000
46 000
1 091 600
238 000
150 000
549 300
200 000
2 390 900

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji
organizace

Ukrajinská iniciativa v ČR
Ukrajinské matky

projekt, účel dotace

dárce

DNM ukrajinské organizace, provoz, nájemné

Magistrát hl. města
Prahy
Magistrát města Brno

Ukrajinská sobotní škola

dotace (Kč)

91 316
25 000

Projekty podpořené ostatními (i zahraničními) donory - žádné.

Na ostatní otázky zástupkyně neodpověděla.

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA 107
Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce (státní
rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).
organizace

občanské sdružení Bejt Simcha
OLAM – Společnost Judaica, Holešov

107

projekt, účel dotace

dárce

Vydávání časopisu Maskil
Ministerstvo
Týden židovské kultury Holešov – 10. ročník kultury

Text zpracoval sekretariát Rady.

157

dotace (Kč)

382 850
80 000

PŘÍLOHY

Příloha 1
Dotační program podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových
jazyků 2010 – přehled projektů
I. kolo
organizace

projekt

dotace (Kč)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (B)

Slovník romských neologismů

245 000

Občanské sdružení R-mosty (A)

Romština a romská historie do škol

196 000

Slovensko-česká společnost (A)

Rozumíme si – tolerance a poznávání

0

Klub slovenské kultury (A)

Kolotoč pohádek – Kolotoč rozprávok

0

celkem:

441 000,-

II. kolo
organizace

projekt

dotace (Kč)

Občanské sdružení Education Talent Culture (B)

Kulturně vzdělávací centrum ETC

0

Slovensko-česká společnost (A)

Rozumíme si – tolerance a poznávání

100 000

Slovensko-český klub (B)

Rozumiete správne po slovensky?

268 600

Slovensko-český klub (B)

Prieskum záujmu o slovenské školky

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Český Těšín
(B)

Krása polštiny

35 000

PZKO (A)

Vydání sborníku přednášek

36 000

Občanské sdružení R-mosty (A)

Bare Roma

381 690

Romea (A)

Romštinou k úctě a toleranci

232 000

Klub slovenské kultury (A)

Kolotoč pohádek-kolotoč rozprávok

Bona fide (A)

Poďte s nami do rozprávky

159 000

ECAV Praha Jircháře (A)

Slovenčina nielen v kostole

38 000

Občanské sdružení Limbora (B)

Slovenčina moja, krásne zvuky máš…

Oblastní charita Most (A)

Lačho dives – dobrý den

0

0

0
99 000

příhraničí108

Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR (B)

Analýza využití němčiny v

Společenství Romů na Moravě (B)

Seminář o romském jazyce

40 000
59 500

celkem:

1 408 790,-

III. kolo
organizace

projekt

dotace (Kč)

Obec Smilovice (C)

Polské nápisy ve Smilovicích

6 727,-

Klub slovenské kultury (A)

Kolotoč pohádek – kolotoč rozprávok

Kongres Poláků v ČR (A)

Poláci na Těšínsku

150 000,-

Obec Třanovice (C)

Uvítací cedule v Třanovicích neboli žijeme tu spolu

157 000,-

Občanské sdružení AVER (A)

Vaker - mluv

78 000,-

0,celkem:

I. kolo

II. kolo

441 000,108

III. kolo

1 408 790,-

celkem

391 727,-

Finanční dotace byla předkladatelem nakonec vrácena.

2

391 727,-

2 241 517,-

Vymezení programu:
A) Vzdělávací aktivity
B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků
C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích

Dotační program podpory implementace Evropské charty regionálních či
menšinových jazyků (I. - III. kolo)

projekty na slovenštinu
(4)
643 600
28%

projekty na němčinu (1) projekty na polštinu (3)
40 000
384 727
2%
17%

projekty na romštinu (6)
1 213 190
53%

3

Příloha 2
Studijní programy vysokých škol v českém jazyce, zaměřené na jazyky národnostních
menšin v ČR v roce 2010
Studijní program

universita

Německý jazyk
Německý jazyk a literatura (dvouoborové)

Němčina (dvouoborové)
Německý jazyk pro hospodářskou praxi
Německý jazyk pro školskou praxi
Německá literatura
Německý jazyk
Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Německý jazyk pro manažerskou praxi
Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk
Germánské jazyky a literatury
Interkulturní germanistika

Jihočeská universita v Českých Budějovicích
Masarykova universita v Brně
Ostravská universita v Ostravě
Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Universita Karlova v Praze
Slezská universita v Opavě
Universita Karlova v Praze
Universita Pardubice
Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Universita Palackého v Olomouci
Universita Tomáše Bati ve Zlíně
Universita Hradec Králové
Universita Karlova v Praze
Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Polský jazyk
Polský jazyk a literatura (dvouoborové)
Polština se zaměřením na oblast firemní praxe,
služeb a cestovního ruchu
Polština ve sféře podnikání
Polská filologie (dvouoborová)
Polská filologie v kontextu evropské kultury a
literatury (jednooborové)
Romský jazyk
Romistika (dvouoborové)
Slovenský jazyk
Paleoslovenistika a slovanské jazyky
Slovenský jazyk a literatura (dvouoborové)
Slovakistika (dvouoborové)
Slavistika
Slavistická studia se specializací bulharistika,
kroatistika, makedonistika, polonistika ,serbistika
slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistika
(dvouoborové)

Masarykova universita v Brně
Ostravská universita v Ostravě
Masarykova universita v Brně
Ostravská universita v Ostravě
Universita Palackého v Olomouci

Universita Karlova v Praze

Masarykova universita v Brně
Universita Karlova v Praze
Universita Karlova v Praze

Příloha 3
Ministerstvo kultury – dotační program na podporu kulturních aktivit příslušníků
národnostních menšin v roce 2010 (přehled projektů)
předkladatel

projekt

bulharská
Bulharské kulturně osvětové sdružení v Brně
Pirin, občanské sdružení

dotace (Kč)

Bulharský folklor jako součást evropské integrace
Uchování bulharských lidových tradic a tanců
Dny bulharské kultury
Klub Vazraždane

Vazraždane

celkem

20 000
58 000
65 000
84 000
227 000

chorvatská
19. Chorvatský kulturní den
Osudy a jazyk Moravských Chorvatů

Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR

160 000
180 000
celkem

340 000

maďarská
Dny maďarské kultury - prezentace a šíření
maďarské kultury v českém prostředí
Kulturní, informační a dokumentační činnost
maďarské menšiny v České republice

Svaz Maďarů žijících v českých zemích

227 447
600 000
celkem

827 447

německá
Pěvecký sbor - Heimatchor - Kraslice
Zachování tradic, jazyka a prezentace německé
menšiny v České republice
Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Velký kulturní den německé menšiny v ČR 2010
Zachování a rozvoj kulturních tradic německé menšiny
Sdružení Němců - regionální skupina Hřebečsko
na Hřebečsku „Německo - české dny kultury“
Svaz Němců v regionech Liberec, Lužice - severní Čechy Vánoční oslava 2010
Svaz Němců - region Chebsko
Vandrující Chebští muzikanti

17 000

Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR

celkem

60 000
252 000
78 000
10 000
17 000
434 000

polská
GÓROLE, folklorní soubor
Fotografická společnost Těšínského Slezska Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne
Kongres Poláků v České republice

Mezinárodní přehlídka lidových kapel a folklorních
souborů 2010
Fotoaktivity
Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR
Takoví jsme/Tacy jesteśmy 2010

3 500
350 000
280 000

Občanské sdružení uměleckých a zájmových
aktivit, Třinec

Podpora činnosti Polského pěveckého souboru HUTNIK
Popularizace a rozvoj sborového zpěvu pěveckých
Pěvecko-hudební sdružení/Zrzeszenie
sborů polské národnostní menšiny na Těšínsku
Śpiewaczo-Muzyczne
Organizační zabezpečení součinnosti
Polské pěvecké sdružení Collegium Canticorum Rozvoj umění sborového zpěvu
Popularizace sborového zpěvu, lidové hudby a
Polské umělecké sdružení ARS MUSICA
divadelních forem na vysoké umělecké úrovni
Kulturně - vzdělávací aktivity PZKO v roce 2010
Polský kulturně-osvětový svaz
Publikační činnost PZKO 2010
Dny studentské kultury
Sdružení polské mládeže v ČR
INDEPENDENT.PL - setkání s polskou nezávislou kulturou
Ja czytam tobie a ty mnie Já čtu tobě a ty mně Sdružení přátel polské knihy
podpora čtenářství v prostředí Těšínského Slezska
Výstava polské knihy
Stowarzyszenie Obywatelskie Silesia - Silesia VITAE - wiosenne teatralno - kabaretowe spotkania
občanské sdružení
VITAE - jarní setkání s divadlem a kabaretem
celkem
1

65 000

58 000
49 854
9 000
65 000
140 000
580 000
64 000
33 000
24 000
36 000
47 000
23 000
1 868 854

romská
Demokratická aliance Romů ČR
Občanské sdružení „Sdružení Romů Severní Moravy“
Společenství Romů na Moravě Romano Jekhetaniben pre Morava
Slovo 21

Romská píseň 2010
11. Karvinský Romský Festival 2010
Django Fest IX. ročník
Světový romský festival Khamoro
celkem

rusínská
Folklorní soubor Skejušan, Chomutov

20. výročí vzniku Folklorního souboru SKEJUŠAN

ruská
Centrum ruské diaspory v ČR, o. s.
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR

Ruský hudební salon na Moravě
Kulturně-společenská činnost Ruské tradice v roce 2010
celkem

řecká
Asociace řeckých obcí v České republice Kulturní činnost řecké menšiny v ČR
Lyceum Řekyň v České republice
Zachování a rozvoj kultury řecké menšiny v České republice
slovenská
Černá labuť o. s.
ČeskoSlovenská scéna
Dokumentační a muzejní středisko
slovenské menšiny v ČR
Folklorní sdružení PÚČIK
Folklorní sdružení Šarvanci
Slovenské združenie Limbora

Slovensko-česká společnost

Slovensko-český klub
Slovenský literárny klub v ČR
srbská
Srbské sdružení sv. Sáva, Praha

64 000
85 000
35 000
1 571 000
1 755 000

35 000
3 980
175 000
192 000

506 761
130 000

celkem

636 761

Černá labuť / SlovenskoČeské tango - kulturní a společenská kooperace
Prevádzka ČeskoSlovenskej scény - Slovenské menšinové
pódium v širokom žánrovom rozpätí
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR
(DOMUS při KSK) - dokumentace slovenské menšiny v ČR
Deti a tradícia
Tradície a zvyky slovenského ľudu uchované v ľudových piesňach
a tancoch
Jak se tančí slovenský folklor
Předvánoční večer slovenského folkloru
Dětské soubory LIMBORKA a Malá Limborka v roce 2010
LIMBORA v roce 2010
Česko-slovenské a Slovenské dny kultury, umění a vzájemnosti v
České republice v roce 2010
Kulturní aktivity slovenské menšiny v České republice programová činnost SČS v roce 2010
Dni slovenskej kultúry po Českej republike
Komplexný program kultúrnych aktivít slovenskej menšiny v ČR
Martin Kukučín, epik života - 150
Živá dielňa slovenských spisovateľov

17 000

140 000
256 000
200 000
81 000
57 000

celkem

1 267 000

Kulturně-společenské aktivity Srbského sdružení sv. Sáva v roce 2010
celkem

58 000
145 000
15 000
24 000
7 000
11 000
70 000
116 000
70 000

58 000
58 000

ukrajinská
Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny
Ukrajinská iniciativa v České republice

Sbor sv. Vladimíra
Spolková činnost SUPU
Dny ukrajinské kultury v ČR 2010
Klubová činnost Ukrajinské iniciativy v ČR

116 000
46 000
238 000
150 000
celkem

ostatní (občanská sdružení) + multietnické
Etnická asociace ETNICA
Matice slezská
OLAM - Společnost Judaica
Přátelské evropské centrum proti vyhánění

Praha srdce národů
41. Slezské dny
Týden židovské kultury Holešov - 10. ročník
Ke společné budoucnosti

82 000
60 000
80 000
40 000
celkem

2

550 000

262 000

jiné subjekty (předkladatelem není občanské sdružení)
Dům kultury města Orlové
IV. Festival národnostních kultur v Orlové
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát
pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm

bulharská
chorvatská
maďarská
německá
polská
romská
rusínská
ruská
řecká
slovenská
srbská
ukrajinská
ostatní a multietnická
jiné subjekty
celkem

41 000
100 000

celkem

141 000

celkem Kč

8 584 281

227 000 Kč
340 000 Kč
827 447 Kč
434 000 Kč
1 868 854 Kč
1 755 000 Kč
35 000 Kč
178 980 Kč
636 761 Kč
1 267 000 Kč
58 000 Kč
550 000 Kč
262 000 Kč
141 000 Kč
8 539 542 Kč

Dotace podle jednotlivých menšin
ostatní a multietnická
3,1%
srbská
0,7%
slovenská
14,8%

ukrajinská
6,4%

řecká
7,5%
ruská
2,1%

bulharská
2,7%

jiné subjekty
1,7%

chorvatská
4,0% maďarská
9,7%

německá
5,1%

polská
21,4%
rusínská
0,4%

romská
20,6%

Další dotace národnostním menšinám poskytnuté odborem regionální a národnostní kultury
V dotačním programu Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit byla poskytnuta dotace:
předkladatel

Česká asociace rusistů, Praha

projekt

Festival ARS POETICA

dotace (Kč)

20 000

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit:
předkladatel

Folklorní soubor Skejušan, Chomutov

projekt

Polsko/Legnica Folklorní festival Svět pod Kyczerou

3

dotace (Kč)

25 000

Příloha 4
Ministerstvo kultury - Přehled dalších poskytnutých dotací v roce 2010
Samostatné oddělení literatury a knihoven
žadatel

projekt

dotace (Kč)

Městská
knihovna
Český Těšín

Literatura v polském jazyce
ve fondech Městské
knihovny v Českém Těšíně

15 000

Obec Hnojník

Doplnění knihovního fondu
pro národnostní menšiny

5 000

Město
Kostelec nad
Orlicí

Mixle v oranžové pixle

10 000

Knihovna
Petra
Bezruče
v Opavě

Máme společné hranice,
společnou historii, jen
trochu jiný jazyk

10 000

Multikulturní
centrum
Praha, o.s.

Knihovna pro všechny

5 000

Obec Ropice

Doplnění knihovního fondu
o knihy v polském
(rodném) jazyce

7 000

Obec
Smilovice

Mluvíme "ponašemu"
a čteme polsky

5 000

anotace
Cílem projektu je mimořádná akvizice naučné
literatury v polském jazyce. I mimo dotační řízení je na
nákup knihovního fondu v polštině vyčleňována částka
20% z celkových nákladů na nákup knihovních fondů.
Rozšíření nabídky knihovny pro polskou národnostní
menšinu. V obci žije asi 11% obyvatel s polskou
národností, je zde také mateřská a základní škola
s polským vyučovacím jazykem.
Výtvarné, literární a dramatické dílny a bohatý
doprovodný program k jednotlivým výstavám, konaným
ve výstavním sále a výstavní galerii, které jsou součástí
budovy MěK v Kostelci n. O. Cílem je otevřít knihovnu
co nejširšímu okruhu uživatelů, včetně
handicapovaných i příslušníkům národnostních menšin.
Přednášky, besedy, výstavy, propagace polské
literatury a kultury v Opavě a české literatury a kultury
v družebním městě Ratiboř (Polsko), nákup polské
literatury a hudby polských interpretů v originále.
Cílem projektu je zpřístupnit čtenářům knihovny,
zástupcům národnostních menšin, cizincům a dalším
zájemcům převážně zahraniční literaturu, která se
týká žádaných multikulturních témat a zároveň je
obtížně dostupná v jiných veřejných knihovnách. V
roce 2010 jde o literaturu k tématům Multikulturní
vzdělávání, Diversity Management a Právo.
Knihovna od letošního roku v nových rekonstruovaných
prostorách. Po vyčištění fondu je nutné ho znovu
doplnit o nové knihy. V obce žije 28,9% obyvatel polské
národnosti, z počtu všech registrovaných čtenářů
knihovny tvoří obyvatelé polské národnosti 42,1%.
Dotace byla využita na nákup současné polské
literatury a knih doporučených k četbě na základních a
středních školách s polským jazykem vyučovacím.
V obci je k polské národnostní menšině přihlášeno
26,1% občanů. Nákup nových knih do polského fondu
knihovny.

Odbor církví
žadatel

o.s. Romodrom,
Praha

Sion–Nová
generace,Hradec Králové

projekt
Hory i pro Romy

Letní tábor Rataje nad
Sázavou pro děti
z nízkoprahového
zařízení
Dny pro Izrael

dotace (Kč)
anotace
30 000 Poskytnutí uživatelům nízkoprahového zařízení, kteří
žijí s rodiči v uzavřených vyloučených lokalitách,
postihnutých patologickými jevy, zážitkovou akcí, se
zaměřením na obecně kulturní návyky.
30 000 Tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí v duchu povídání nad Biblí a jejími
příběhy, srovnávání příběhů z Bible
a současnosti, poučení příkladem.
10 000 Akce směřující ke zvýšení informovanosti o státu
Izrael, židovské kultuře a historii židovství.
1

Příloha 5
Ministerstvo kultury - Dotační program na podporu rozšiřování a přijímání informací
v jazycích národnostních menšin v roce 2010
žadatel

projekt

Bulharská menšina
občanské sdružení Bulharská kulturně osvětová organizace
občanské sdružení Vazraždane

dotace (Kč)

Roden glas
Balgari

612 200
434 900
celkem

Maďarská menšina
občanské sdružení Svaz Maďarů žijících v Českých zemích
Prágai Tükör
Německá menšina
občanské sdružení Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Landes-Zeitung
občanské sdružení Svaz Němců – region Chebsko
Eghalånd Bladl
Malý brněnský zpravodaj Občanské sdružení Německý jazykový a kulturní spolek
Kleiner Brünner Gassenbote
celkem

Polská menšina
občanské sdružení Kongres Poláků
Občanské sdružení Silesia
občanské sdružení Polský kulturně osvětový svaz

Głos ludu
Nasza Gazetka
Zwrot

Kereka
Romano voďi
Romano hangos
Romano džaniben
celkem

Rusínská menšina
občanské sdružení Společnost Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi

657 505
1 593 950
70 000
31 990
1 695 940

5 055 210
794 950
981 950
celkem

Romská menšina
občanské sdružení Demokratická aliance Romů
občanské sdružení Romea
obecně prospěšná společnost Společenství Romů na Moravě
občanské sdružení Romano Džaniben

1 047 100

Podkarpatská Rus

6 832 110

1 392 500
843 400
811 220
501 175
3 548 295

90 000

Ruská menšina
Russkoje slovo
Afiša
občanské sdružení Spolek rusky mluvících studentů a jejich příznivců Artek Artek

1 266 700
414 000
476 200

občanské sdružení Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice

celkem

2 156 900

Řecká menšina
občanské sdružení Řecká obec Praha

Kalimera

Slovenská menšina
občanské sdružení Obec Slováků v Praze
občanské sdružení Slovensko-český klub
občanské sdružení Slovensko-česká společnost
občanské sdružení Bona Fide

Slovenské Korene
Slovenské dotyky
Listy Slovákov a Čechov
Džavotanie

884 200
1 564 200
1 776 100
63 000

celkem

4 287 500

Srbská menšina
občanské sdružení Srbské sdružení Sv. Sáva

Srpska reč

Ukrajinská menšina
občanské sdružení Ukrajinská iniciativa
občanské sdružení RUTA

Porohy
Ukrajinský žurnál

229 700

544 200
549 300
1 091 600
celkem

Židovská menšina
občanské sdružení Bejt Simcha

Maskil

1

1 640 900

382 850

Mediální projekty
ČT studio Ostrava

Romské vysílání - Romský svět
Polské vysílání
Evropský manuál

Ano pro Evropu

celkem

734 000

projekty celkem

23 847 000

Dotace podle jednotlivých menšin
židovská mediální projekty bulharská
3,1%
1,6%
4,4%
maďarská
ukrajinská
2,8%
německá
6,9%
srbská
7,1%
2,3%
polská
28,6%

slovenská
18,0%

řecká
1,0%

ruská
rusínská
9,0%
0,4%

romská
14,9%

2

332 300
331 700
70 000

Příloha 6
Ministerstvo kultury - Projekty s tematikou národnostních menšin dotované v oblasti
kinematografie a médií v rámci programu Kulturní aktivity v roce 2010

Žádný z festivalů podpořených v roce 2010 není výhradně věnován problematice
národnostních menšin. Podporovány jsou projekty zaměřené na dokumentární filmy
(problematika národnostních menšin bývá jejich námětem), projekty, které seznamují
s kulturními aktivitami národnostních menšin s vědomím, že poznání kultury a životního stylu
národnostních menšin přispívá k lepšímu vzájemnému soužití.
Jedním z dominantních projektů byl projekt Kino na hranici 2010 – 12. ročník, jehož
realizátorem je Občanské sdružení EducationTalentCulture. Filmová přehlídka je zaměřena
na prezentaci české, polské a slovenské kinematografie, hudby a umění. Koná se každoročně
v Českém Těšíně a v polském Cieszynie.
Další podobnou akcí bylo Třinecké filmové léto – přehlídka českých, slovenských a polských
filmů – 18. ročník (dotace 150 000 Kč) obecně prospěšné společnosti Klub Kultury v Třinci.
Významným projektem byl mezinárodní festival česko-německo-židovské kultury Devět bran
2010 (dotace 3 000 000 Kč), podpořený Ministerstvem kultury již poosmé. Projekt realizuje
Mgr. Pavel Chalupa – Umělecká agentura Monte Christo,
Dalšími projekty, kde se často objevuje tematika národnostních menšin, jsou festivaly
dokumentárních filmů. Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni realizovala festival Jeden
svět – 12. ročník (dotace 4 000 000 Kč), zaměřený na lidská práva.
Občanské sdružení Jihlavský spolek amatérských filmařů – JSAF uspořádal Jihlava 2010 –
14. mezinárodní festival dokumentárních filmů (dotace 3 000 000 Kč). Dále to byl projekt
s. r. o. Union Film Dokumentární pondělí 2010 (dotace 60 000 Kč).
předkladatel

projekt

EducationTalentCulture
Klub Kultury v Třinci, o.p.s.
Umělecká agentura Monte Christo
Člověk v tísni, o.p.s.

Kino na hranici
Třinecké filmové léto
Devět bran 2010
Jeden svět

1

dotace (Kč)

100 000
150 000
3 000 000
4 000 000

Příloha 7
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – program na podporu vzdělávání
v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy roce 2010
předkladatel

bulharská menšina
PIRIN
maďarská menšina

Spolek Iglice
polská menšina
ZŠ a MŠ Košařiska

projekt

Výuka bulharských tanců a lidových písní
Zpřístupnění maďarského jazyka a maďarské kultury dětem
příslušníků maďarské menšiny včetně dětí ze smíšených českomaďarských rodin

Mladý žurnalista „Mlody dziennikarz“ aneb učme mladou generaci
polské národnostní menšiny publikovat informace v mateřském jazyce
ZŠ a MŠ s polským jazykem
Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb „ Výpravy za
vyučovacím, Dr. Olszaka 156,
poznáním Těšínského Slezska“
Karviná - Fryštát
Rozvíjení klíčových kompetencí žáků s pomocí kulturních akcí a aktivit
ZŠ a MŠ Jana Kubisze
Finále recitační soutěže žáků základních škol s polským jazykem
vyučovacím v České Republice
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, „Šťastná 13 pod polským nebem“ 13 vzdělávacích akcí u
Havlíčkova 13, Český Těšín
příležitosti 85. výročí škol
Obchodní akademie, Sokola
Polské jazykové centrum
Tůmy 12, Český Těšín
Pedagogické centrum pro polské Central European Universities For The Modern European
národnostní školství Český Těšín Dimension Of History Teaching 2009 - 2012
Polský kulturně osvětový svaz
Zaolzie 2010
Kongres Poláků v ČR
Zelené školy nad Baltem 2010
Společnost polských učitelů v ČR, Metodické semináře k problematice učebnic a učebních textů pro
o.s.
výuku ve školách s polským vyučovacím jazykem
Spotkania nad Olzą II
Sdružení přátel polské knihy
S knihou na cestách
celkem
romská menšina
ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10 Jsme mezi vámi 2010
ZŠ Neratovice, Byškovická 85
Zkusme to spolu a jinak III!
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská
Kdo jsme a co dokážeme...
Čtení, čtení, nad něj není...pokračujeme
ZŠ, Školní 1480, Chomutov
Kdo jsi TY a kdo jsem JÁ ... MY
Občanské sdružení Slovo 21
Jdeme dlouhou cestou 2010
Filozofická fakulta UK v Praze
Kvalitativní a kvantitativní analýza jazykové situace Romů v ČR
ZŠ a Praktická škola, Pařížská 2249, Cesty za poznáním
Kladno
KAPPA - HELP
Přerov OBJEKTIVNĚ
Kostka Krásná Lípa, p.o.
S rodiči do školky
Romano Džaniben
Dějiny Romů ve výuce
Evangelická akademie
Podpora jazykových kompetencí a historie romské kultury na
Evangelické akademii Praha
Romea
Menšiny mezi námi
Občanské sdružení R-Mosty
Metodická a informační podpora pedagogických pracovníků, kteří
se setkávají se sociokulturními specifiky romských dětí
Nová škola, o.p.s
Rozlety
Pedagogické centrum Ústí n. Labem Adresa Ja(cha)nov II
GAC, spol.s r.o.
Sociologická analýza přechodů romských dětí ze sociálně
vyloučeného prostředí ze základních na střední školy
Živá paměť
Zmizelí Romové a Romové dnes
1

dotace (Kč)

56 000

496 000

40 000
40 000
55 000
45 000
40 000
29 000
75 363
60 000
270 500
110 000
137 000
101 000
1 002 863

200 000
96 000
41 700
36 000
83 000
116 700
863 811

30 100
124 900
150 000
467 000
100 000
353 800
413 700
795 785
200 000
710 000
300 000

Muzeum romské kultury
Pedagogická fakulta, Kabinet
multikulturní výchovy MU v Brně

Kurzy romštiny pro pedagogické a sociální pracovníky a veřejnost
Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků

99 488
404 960

celkem
ruská menšina
Ruská tradice o.s.
SARAFAN, Dětské divadelní studio
řecká menšina
Lyceum Řekyň v ČR, Brno
Výuka řeckých tanců a písní
Asociace řeckých obcí v České republice Výuka řeckého jazyka dětí a mládeže, příslušníků řecké
národnostní menšiny v ČR
celkem
slovenská menšina
Limbora
Škola ozvěn domova
Slovenský literární klub
Literární soutěž Jána Kollára
BonaFide
Výuka se slovenštinou
celkem
ukrajinská menšina
Ukrajinská iniciativa v ČR
Dětský klub Smoloskyp
multikulturní výchova
ZŠ Bělá pod Bezdězem
Žijeme spolu 2010
ZŠ T.G.M. Zastávka
Žijeme spolu 2010
ZŠ a MŠ Ostrava
„Vím,kdo jsem. A kdo jsi ty?" ...žijeme tady spolu...
ZŠ Litomyšl, Zámecká 496
Žijeme tu společně
ZŠ Kopřivnice, Štramberská 189 Náš svět je mozaika kultur
ZŠ Němčice nad Hanou
Jeden svět pro všechny
ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Barevná zeměkoule
Nesehnutí Brno
Zábavným vzděláváním proti diskriminaci a xenofobii
Fakulta humanitních studií UK v Praze Czechkid jako reakce na společenské změny
Univerzita Palackého v Olomouci Vliv kulturní a občanské výchovy na sociální soudržnost
Střední odborná škola obchodu,
Poučení z minulosti a minority současné společnosti
užitého umění a designu, Plzeň
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků,
Babylon naruby
Praha - Písnice
CASSIOPEIA, Centrum
Metodická podpora pedagogů při realizaci multikulturní výchovy v
ekologické a globální výchovy
základním vzdělávání
Církevní gymnázium Mikulášské náměstí Projekt NAVZDORY
Collegium Bohemicum, o.p.s.
Škola demokratického vzdělávání
Pontopolis
Podpora multikulturního vzdělávání v Poličce a okolí
Ústav pro soudobé dějiny
Národnostní menšiny, kulturní pluralismus a multikulturalismus v ČR
Člověk v tísni
Jeden svět na školách - průřezová témata pro základní a střední
školy prostřednictvím audiovizuálních prostředků
Institut Pontes
Kurs pro kulturně heterogenní skupinu pedagogů „Kultura a konflikt“
Pedagogická fakulta ústav
Integrace dětí příslušníků národnostních menšin a cizinců do
profesního rozvoje UK v Praze
českého vzdělávacího systému
Pedagogická fakulta UK v Praze, Společnost a tolerance v dějinách
Asociace Etnica
Škola oživených tradic
Organizace pro pomoc uprchlíkům Svět v pohybu
Oberig o.s.
Multikulturní vzdělávání mládeže na pozadí migrující Evropy
Člověk v tísni
MKV jinak
Asi-milovaní
Hrozby neonacismu - příležitost demokracie
celkem
Židovská menšina
Židovské muzeum v Praze
Židé, dějiny a kultura
Sdružení židovských vojáků a odbojářů Výstava „Židé v boji a v odboji“ na školách
Židovská obec v Praze
Rok s tradicemi našich předků
2

5 487 456

134 000
350 000
478 650
828 650

200 000
102 000
110 500
412 500

200 000
82 000
67 500
100 000
73 740
28 000
80 000
72 000
414 600
265 189
185 000
44 000
40 000
146 000
65 221
800 000
110 000
150 000
810 000
244 724
233 920
210 000
170 000
180 000
233 000
764 000
200 000
5 768 894

190 000
30 000
30 000

Projekty o Holocaustu
Terezínská iniciativa
Zapomenutí, o.s.
Památník Terezín
Památník Lidice
Památník Lidice

Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín
Zmizelí sousedé - Pocta dětským obětem Holocaustu
Semináře pro pedagogy k výuce o Holocaustu
Vědomostí soutěž pro mládež „Lidice pro 21. století“
Odborné akreditované semináře pro pedagogy

560 000
405 000
1 550 000
259 880
190 000
celkem

v programu celkem

3 214 880
17 700 731

Dotace v roce 2010 po jednotlivých menšinách
chorvatská
0,0%
projekty o Holocaustu
16,8%

maďarská
2,8%

bulharská
0,3%

německá
0,0%

polská
5,7%

romská
31,2%

integrační / multikulturní projekty
32,8%

rusínská
0,0%
židovská
1,4%

srbská
0,0%

ukrajinská
1,1%

3

slovenská
2,3%

řecká
4,7%

ruská
0,8%

Příloha 8
Ministerstvo práce a sociálních věcí – příklady projektů OP LZZ a IOP
1. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
registrační číslo
CZ.1.04/3.2.01/19.00132

předkladatel
název projektu
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva Začleňování romských rodin v Ústeckém kraji

Zlepšení sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit v místech
realizace. Zajištění dostupnosti sociálních služeb vedoucích k odstraňování bariér k uplatnění na
trhu práce a v oblastech s pracovním trhem úzce souvisejících, tj. prevence ekonomické
nestability cílových skupin, poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
registrační číslo
CZ.1.04/3.2.01/19.00018

předkladatel
Občanské sdružení Vzájemné soužití

název projektu
Dialogem ke změně

Projekt Dialogem ke změně vychází z dlouholetých praktických zkušeností se sociální prací
s příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit a ze zkušeností se sociální
problematikou, se kterou se obyvatelé těchto lokalit potýkají. Koncepce projektu, stanové cíle
i klíčové aktivity vedou ke zlepšení života obyvatel ostravských sociálně vyloučených
romských lokalit Hrušov, Liščina a Zárubek. Problematika zlepšování kvality života obyvatel
těchto lokalit vyžaduje vzájemnou součinnost několika sociálně pracovních aktivit, aby bylo
dosaženo žádoucích výsledků. Všechny aktivity jsou tedy logicky propojené a komplexně
napomáhají řešit problematiku sociálně vyloučených romských lokalit, které se vyznačují
kumulací sociálních problémů a zvýšeným výskytem sociálně rizikových jevů. Primární
cílovou skupinou projektu jsou tedy obyvatelé Hrušova, Liščiny a Zárubku, tří sociálně
vyloučených romských lokalit v Ostravě. Prostřednictvím klíčových aktivit -participační
akční výzkum, komunitní práce-komunitní rozvoj a terénní programy-usilujeme o řešení
problematiky těchto lokalit. Všechny tyto aktivity podporují samostatnost a motivaci
uživatelů, jejich aktivizaci a spoluvytvářejí u nich pocit zodpovědnosti za kvalitu svého
života. Vytvářejí tak klíčové podmínky pro to, aby pozitivní změny v životě obyvatel sociálně
vyloučených romských lokalit byly dlouhodobě udržitelné. Část aktivit projektu je také
zaměřena na rozvoj realizačního týmu - vzdělávání pracovníků a úspěšné zvládnutí inspekce
kvality sociálních služeb. Tyto aktivity směřují k odbornému a kvalitnímu poskytování
sociálních služeb a souvisejících aktivit. Projekt přispěje k rozšíření odborných podkladů
zabývajících se komunitní prací v sociálně vyloučených romských lokalitách, které v českém
prostředí prakticky chybí. Projekt je realizován pracovníky o.s. Vzájemné soužití.
2. Integrovaný operační program
registrační číslo
CZ.1.06/3.1.00/03.06284

předkladatel
CENTROM, občanské sdružení

název projektu
Technická kapacita služeb CENTROM

Předmětem projektu občanského sdružení CENTROM je nákup ICT (informačních
technologiích), které zajistí zkvalitnění a zvýšení kapacity poskytovaných služeb pro
příslušníky vyloučených lokalit Sirotčí a Radvanice. Projekt byl realizován s ohledem na
rozšíření působiště občanského sdružení CENTROM a vzhledem k neutěšenému stavu ICT
vybavení ve stávajících prostorách.
Obnovené a rozšířené vybavení ICT má přispět k zlepšení socioekonomické situace obyvatel
sociálně vyloučených lokalit prostřednictvím zvýšení kvalifikace uživatelů a díky lepší
dostupnosti informačních zdrojů pro cílovou skupinu. Pořízení nové telefonní ústředny sníží
provozní náklady příjemce.
Díky nákupu nového ICT vybavení bude umožněno kvalitativní i kvantitativní zlepšení
komplexního resocializačního programu občanského sdružení CENTROM.
1

Příloha 9
Ministerstvo kultury - Program na podporu Integrace příslušníků romské komunity
v roce 2010
předkladatel, místo

Cikne Čhave, Praha 9
Demokratická aliance Romů v ČR, Valašské
Meziříčí
Diakonie ČCE - středisko ve Vsetíně
Drom, romské středisko, Brno
Farní charita Lovosice

projekt

dotace (Kč)

Romský talent 2010
Romská píseň 2010

80 000

Společně při hudbě

15 000

„Umíš, umím, umíme, spoustu věcí změníme!“
Umělecké dílny jako prostředek integrace

90 000

70 000

Savore Jekhetane
Romové opět slaví svátek muzeí v Muzeu romské
kultury

35 000

Občanské sdružení Moravská brána, Lipník
nad Bečvou

Vězeňské romské divadlo Amari Fajta

50 000

Sdružení Romů Severní Moravy, Karviná

11. Karvinský romský festival 2010

70 000

Barevný svět
Cestička poznání
Romský tanečně-hudební festival
Rotahufest V.
Čhave Devlestar

70 000
100 000

Muzeum romské kultury, s. p. o., Brno

Občanské sdružení Vzájemné soužití, Ostrava
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Vimperk
Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi
a mládeží brněnské diecéze, Brno
Ponton, občanské sdružení, Plzeň
Občanské sdružení R-Mosty, o. s., Praha 3
Romea, Praha 1

60 000

30 000
60 000

Taneční soubor Merci

65 000

Miro Suno
Bešaven čhavale! - Děti hrejte!
Romové očima Romů
Dokumentace romské kultury a její trvalé zpřístupnění
široké veřejnosti v roce 2010

20 000
50 000
40 000
140 000

Romské sdružení Indigo Děčín, Jílové u Děčína

Celoroční kulturní akce 2010 - centrum dětí Kamarád

30 000

Sdružení Romano jasnica, Trmice

7. Různobarevný festival
Kerekate - v kruhu - 4. ročník festivalu romské kultury v
Táboře
Django Fest IX. ročník
Romani giľi Olomouc
Jak to vidím já
My umíme, přesvědčte se sami!
Festival hudby a tance "Baro Drom 2010"

91 000

Slunowrat Tábor, Tábor
Společenství Romů na Moravě, Brno
IQ Roma servis, o. s., Brno
Romské Občanské sdružení - Karlovy Vary

Celkem

1

50 000
52 000
44 000
20 000
50 000
80 000
1 462 000

Příloha 9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Program na podporu vzdělávání sociálně
znevýhodněných dětí, žáků a studentů (na podporu integrace romské komunity) v roce 2010
žadatel
ZŠ Lipník nad Bečvou,Osecká 301
Občanské sdružení Sallinger
ZŠ Most, příspěvková organizace
město Šumperk
Charita Šternberk
Liberecké romské sdružení, o.s.
občanské sdružení Vzájemné soužití
Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA
Ponton, občanské sdružení
Diecézní charita Brno
občanské sdružení Roma K. Vary
ZŠ Sokolov, Sokolovská 1507
Teen Challenge International ČR
SKP-CENTRUM, o.p.s.
ZŠ Hranice, Šromotovo, příspěvková
organizace
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, občanské
sdružení
Romský život, občanské sdružení
EUROTOPIA Opava o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Oblastní charita Kutná Hora
ZŠ Orlová-Poruba Jarní 400 okres
Karviná, příspěvková organizace
Romodrom
Naděje občanské sdružení
Člověk v tísni, o.p.s.
MŠ Přerov, Komenského 25
Jiskra pro život
ZŠ a MŠ Litvínov - Janov, Přátelství
160, okres Most
Nová škola, o. p. s.
Muzeum romské kultury, státní
příspěvková organizace
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
- zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, příspěvková
organizace
KOTEC občanské sdružení
Demokratická aliance Romů ČR
ZŠ Sokolov, Sokolovská 1507
ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická
13/1060
ZŠ Praha 3
ZŠ Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice,
příspěvková organizace
Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700,
okres Děčín, příspěvková organizace,
407 47 Varnsdorf
ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc
Charita Valašské Meziříčí
Poradna pro občanství/Občanská a
lidská práva
Drom, romské středisko

projekt
Přípravná třída překonává handicapy prostředí.
Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská
Předškolní klub
KLUBÍK
JILORO - SRDÍČKO
Přípravná třída Čercheňa
„Co už brouček umí“
Podpora etnicky znevýhodněných rodin
Předškolní výchova Klubíčko
Klubíčko
Jiloro
Společně přes překážky
Kudy chodí malý lev
Úspěšný start
Zažijme společně pocit úspěchu

dotace (Kč)
47 000
234 000
99 000
49 000
95 000
234 000
494 000
85 000
404 000
154 000
119 000
20 000
114 000
50 000
50 000

ROVNÝ START
Než půjdu do školy
Hurá do života - rozvoj mimoškolních aktivit pro romské děti na
Opavsku a Krnovsku
Školička - předškolní příprava romských dětí
Domek - předškolní klub a terénní práce v rodinách

164 000
54 000
124 000

Klub dětí a maminek
Centrum předškolního vzdělávání
Naděje - Bludiště
Nízkoprahová předškolní příprava
Než se stanu prvákem
Táboráček

63 000
284 000
174 000
197 000
40 000
114 000

Důležitý začátek
Vyber si profesi

424 000
284 000

Doučování romských žáků základních škol

444 000

Střední škola? Správná volba.
POJĎ DO TOHO III.
Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže
Společně to zvládneme

140 000
375 000
234 000
65 000

Školní poradenské pracoviště na Grafické
Chceme dojít dále 2010

481 000
354 000

Připravujeme se pro život 2010

231 000
55 000

38 000

PRAVIDELNÁ PŘÍPRAVA - CESTA K ÚSPĚCHU
Na začátku života je škola
Most mezi školou a dítětem

81 000
162 000
207 000

Škola mě baví
Strč prst skrz krk

174 000
31 000

Člověk v tísni, o.p.s.
ROMEA
Farní charita Beroun
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
sdružení Romano jasnica
Občanské sdružení Květina
Diecézní charita České Budějovice
Palaestra
OS ECCE HOMO Šternberk
Město Česká Lípa
Centrum sociálních služeb Jablonec
nad Nisou, p. o.
Občanské sdružení SOUŽITÍ - JAROMĚŘ
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22
ZŠ Měcholupy, okres Louny
ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha 586,
okres Přerov
Občanské sdružení Světlo
ZŠ, Praktická škola a MŠ, Česká Lípa,
Moskevská 679, příspěvková organizace
KAPPA-HELP
Sdružení Podané ruce,o.s.
ZŠ
ZŠ, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice,
příspěvková organizace
ZŠ Němčice nad Hanou, okres Prostějov
Statutární město Přerov
Salesiánské středisko mládeže - dům
dětí a mládeže České Budějovice
OPEN HOUSE
Občanské sdružení Dokořán
občanské sdružení Vzájemné soužití
Demokratická aliance Romů ČR
Základní škola Dr. Františka Ladislava
Riegra, Semily, Jizerská 564
město Hranice
Občanské sdružení Lačho lav Větřní
Dům dětí a mládeže Hranice,
příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728
Milíčův dům
KOTEC občanské sdružení
Bílý nosorožec, o.p.s.
Občanské sdružení Verdan-Vůz
Romské sdružení Čačipen
Občanské sdružení Ester
Oblastní charita Kutná Hora
Romipen
občanské sdružení Roma K. Vary
Město Kojetín
Farní charita Roudnice nad Labem
Aver
Nová škola, o. p. s.
GAC spol. s r. o.

Škola pro každého - podpora inkluze dětí ohrožených sociálním
vyloučením
Buteder - Více
Jinou cestou
Školní úspěšnost romských žáků
Výzkum romského osidlování Brna 1945-73
Vzdělávací centrum Trmice
Klub Květina
Šance všem
Sportovně-vzdělávací komunitní centrum Palaestra
Centrum pro rodinu, děti a mládež
Klubovna PARAMISA 2010

189 000
264 000
176 000
48 000
154 000
159 000
167 000
148 000
174 000
240 000
234 000

Integrace romské komunity v Jablonci nad Nisou
Smajlík 2010
Škola s celodenním programem v centru Brna
Eliminace sociálního vyloučení v romských komunitách

219 000
244 000
134 000
50 000

Svůj volný čas trávím aktivně a smysluplně
S rodinou proti vyloučení - správnou cestou

50 000
120 000

Aktivní využití volného času
Nízkoprahový klub METRO
NZDM KudyKam - ROMANODROM
Objevujeme svůj talent

50 000
244 000
120 000
29 000

Ve škole po škole
Všichni máme příležitost
Výchovně rekreační kurz pro děti ze sociálně znevýhodňujícího
prostředí v regionu Přerov

29 000
95 000
33 000

Oratoř - vzdělání a hra
Budoucnost pro děti z Dlouhé ulice
Cesta za poznáním
Vláček přátelství a poznání
Volnočasové aktivity Centra osvěty, kultury a vzdělávání AVARDE

154 000
214 000
194 000
100 000
114 000

Volnočasové a zájmové aktivity pro děti DR. F. Riegra Semily
Krok k poznání
Komunitní centrum Větřní

52 000
194 000
75 000

Vize 2010
65 000
Otevřená škola
85 000
Chytré sovičky
274 000
Volný čas jako cesta k integraci a rozvoji
194 000
Plnou parou vpřed
114 000
Děti z Verdanu
144 000
Volnočasové a zájmové aktivity pro děti a mládež z
nezvýhodněného prostředí
50 000
Vzdělávám se mimo školu
214 000
Centrum Maják - volnočasové aktivity
194 000
Volnočasové aktivity v Novém Městě pod Smrkem
134 000
Sport nástroj ke vzdělání
95 000
Společný svět 2010
30 000
Hola, hola, léto volá !
46 000
Volnočasové aktivity
95 000
Antidiskriminační kampaň
694 000
Série interaktivních seminářů zaměřených na inkluzívní vzdělávání
ve vztahu k romským dětem
454 000
celkem 14 591 000
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Příloha 10
Obce, statutární města a kraje – přehled poskytnutých dotací na podporu organizací
příslušníků národnostních menšin v roce 2010
OBCE
ALBRECHTICE109
organizace

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

15. výročí otevření Domu PZKO
Oprava parket kulturního domu PZKO

MS PZKO

10 000
20 000

AŠ
organizace

PaCiHol o.p.s.

projekt,účel dotace

činnost, provoz a

dotace (Kč)

propagace110

50 500

BOCANOVICE
organizace

MS PZKO

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

výměna střechy na Domě PZKO

50 000

BYSTŘICE
organizace

PZKO

Matice polská

Sdružení polské mládeže

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Bystřický Zlot
Taneční soubor Bystrzyca - činnost
činnost pěveckých sborů Wiolinki a Crescendo
Memoriál J. Konderly (lyžařské běžecké závody)
divadelní představení MŠ
45. výročí školního folklorního souboru Łączka
přebor žáků v plavání
Dny studentské kultury

25 000
42 000
30 000
3 000
5 000
20 000
15 000
7 000
celkem

147 000

ČESKÁ TŘEBOVÁ111
organizace

Nízkoprahové centrum Borek (sdružení Naděje)
Resocializační tábor Vysoké Pole

projekt,účel dotace

činnost
volnočasové aktivity
náklady na tábor

dotace (Kč)

40 000
25 000
29 299

ČESKÝ TĚŠÍN
organizace
Polské umělecké sdružení Ars Musica,
občanské sdružení
Kongres Poláků v České republice, o.s.
Matice slezská, místní odbor v Českém
Těšíně
Místní skupina Polského kulturně osvětového svazu Český Těšín - centrum
Občanské sdružení Cantantes
Občanské sdružení Cantantes

projekt,účel dotace
Popularizace sborového zpěvu, lidové hudby a
divadelních forem na vysoké umělecké úrovni
Takoví jsme/Tacy jesteśmy, Kulturní aktivity Kongresu
Poláků v ČR v roce 2010
TĚŠÍNSKO V NÁS
TEŠÍNSKÝ VOKÁLNÍ FESTIVAL
Činnost pěveckého sboru Harfa roce 2010
Koncert
Činnost „Klubu Propozycji“
Podpora činnosti pěveckého sboru Ad Dei Gloriam v
roce 2010
Podpora činnosti dětských pěveckých sborů Trallala a
Trallalinki v roce 2010

109

dotace (Kč)
20 000
15 000
10 000
35 000
10 000
30 000
3 000
5 000
10 000

Obec poskytla škole příspěvek 580 000,- Kč na provoz.
Organizace je zaměřena na sociálně znevýhodněné občany, ne pouze na národnostní menšiny, dotace není
tedy do shrnutí započítána.
111
Kromě toho město financovalo správcovské služby občanského sdružení Naděje v Borku ve výši 1 200 000,- Kč.
110
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Polský kulturně-osvětový svaz v České republice
Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne
Sdružení Katyňská rodina v České republice,
Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej
SPOLEK-TOWARZYSTWO AVION
Stowarzyszenie Mlodziezy Polskiej w
Republice Czeskiej (Sdružení polské
mládeže v České Republice)
Sdružení přátel Polské knihy Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Ksiąžki
Polský kulturně-osvětový svaz v České
republice, Místní skupina PZKO v
Mistřovicích
Školní sportovní klub při Gymnáziu s
polským jazykem vyučovacím - Gymnazjum
z Polskim Językem Nauczania
Školní sportovní klub „OLZA“ - Szkolny Klub
Sportowy „OLZA“ při ZŠ škole s polským
jazykem vyučovacím
Stowarzyszenie Obywatelskie Silesia Silesia občanské sdružení

Činnost folklorního souboru „Olza“ v roce 2010
FOTOGRAFICKÝ PLENÉR A DÍLNY
Výstava a slavnostní setkání se vzpomínkou na oběti
katyňského zločinu u příležitosti 70.výročí
AVION multigenerační - multinárodní - multikurtulní

15 000
5 000
10 000
30 000

INDEPENDENT.PL - setkání s polskou nezávislou
kulturou

5 000

Výstava polské knihy a doprovodné literární akce

10 000

Tradiční kulturní akce Polského kulturně-osvětového
svazu (PZKO) v Českém Těšíně - Mistřovicích
Zajištění přespolního běhu pro děti a mládež v Českém
Těšíně - Mistřovicích

7 000
7 000

Aktivity Školního sportovního klubu „GIMPEL“

34 000

Sportovní aktivity pro mládež

15 000

Tábory 2010

20 000
celkem

296 000

DOLNÍ LOMNÁ
organizace

MS PZKO

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Kulturní činnost

10 000

DOUBRAVA
organizace

PZKO

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Kulturní a společenská činnost

9 000

HORNÍ SUCHÁ
Obec vyhlašuje každoročně granty na rozvoj kulturní, sportovní a společenské činnosti:
organizace

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

podpora kulturní činnosti
MS PZKO
rekonstrukce Domu PZKO
Macierz Szkolna
podpora kulturní a sportovní činnosti
Macierz Przedszkola
podpora kulturní a sportovní činnosti
Harcerstwo Polskie
podpora kulturní a sportovní činnosti
ZŠ s polským jazykem vyučovacím
podpora kulturní a sportovní činnosti
Przedszkole (MŠ s polským jazykem vyučovacím) podpora kulturní a sportovní činnosti
celkem

100 000
800 000
8 500
10 500
7 500
115 000
25 000
1 066 500

HRÁDEK
organizace

MO PZKO

projekt,účel dotace

kulturní a sportovní akce a dofinancování
chodu organizace

Obec podpořila PZKO v rámci dotačních programů a ad hoc projektů.
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dotace (Kč)

???

CHEB112
organizace

2., 4. a 6. ZŠ a školní družina
Laco Jilo, křesťanské sdružení Sintů a Romů,
Rada romských organizací

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Výchovné a vzdělávací aktivity
Volnočasové aktivity

84 000
195 000
celkem

279 000

CHOTĚBUZ
organizace

MS PZKO

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

činnost dvou místních sdružení (kulturní a osvětová činnost, pronájem)

24 000

JABLUNKOV
organizace

MK PZKO Jabłonków

Kristina Mruzková
Otmar Kantor
Římskokatolická
farnost Jablunkov

Základní škola H.
Sienkiewicze s polským
jazykem vyučovacím

Mateřská škola Przedszkole Jablunkov

projekt, účel dotace

dotace (Kč)

„Akademie zanikajících řemesel“ + umělecké dílny „Szikowne Gorolski Rynce“
Regionální síň A. Sikory - sbírkotvorná činnost, grafické a aranžérské
práce v rámci expozice Gorolski Zywobyci
Folklorní akce „Stawiani Moja a Gorolski Jarmark“ -vystoupení folklorních
souborů a kapel, ukázky řemesel, jarmark, soutěže v gorolských disciplínách
Klub Młodych - rockové festivaly „Gorolski Maj“ a „Gorolski Dym“
Chór męski „Gorol“ - koncertní a zájezdová činnost, krojové dovybavení
Folklorní soubor Zaolzi - koncertní a zájezdová činnost, choreografie, krojové
dovybavení, folklorní akce „Dwo w jednym mechu-Zaolzi tancuje a Nowina gro“
Dětský folklorní soubor Zaolzioczek - koncertní a zájezdová činnost,
choreografie, kroje
Gorolská muzika Nowina - koncertní a zájezdová činnost, opravy nástrojů, krojů
Gorolská muzička Lipka - koncertní a zájezdová činnost, opravy nástrojů,
krojů, vydání nového CD „Idymy tu, idymy“
Dětská gorolská muzička Torka - koncertní a zájezdová činnost, soutěže,
přehlídky, opravy nástrojů
Kapela Bukóń - vydání nového CD
Polski Chór Mieszany przy Kościele pw. Božego Ciała v Jablunkově slavnostní koncert k 90. výročí založení sboru a zájezdová činnost sboru
„Těšínské Slezsko“ - poznávací výlety a odborné přednášky s následnou
prezentací prací žáků
„Serce dla Mamy“ divadelní představení na Den matek v rámci projektu
Celé Česko čte dětem
Tvořivá noc ve škole, umělecké dílny
Den země - celodenní akce
„Jablunkov budoucna očima mládeže“ - hledání výtvarných talentů mezi
polskou a českou mládeží, beseda s malířem A. Szpyrcem
turnaj ve stolním tenise pro děti Jablunkovská
maratónský běh tříd polské i české školy
školní liga - fotbal, florbal, basketbal
Kultumě-sportovní akce na Den dětí a Den Matky

Taneční skupina RYTMIK - zhotovení nových kostýmů a taneční obuvi,
studiová nahrávka hudebního podkladu
Archív vojenské historie Těšínského Slezska - dovybavení expozice,
Bogdan Jakubek
cestovné, pronájem, nákup exponátů a literatury
Občanské sdružení Koliba pálení milíře, tvůrčí dílny, besedy, folklórní akce Miyszani łowiec
DDM Jablunkov

celkem

112

10 000
8 000
10 000
6 000
10000
9 000
6 000
9 000
9 000
3 000
12 000
2 000
3 000
2 000
1 500
4 000
1 500
1 000
1 000
3 000
16 500
3 000
3 000
133 500

Město (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) kromě toho již několik let hradí aktivity romských sdružení
zaměřených na integraci mládeže.
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JAROMĚŘ – JOSEFOV
organizace

Občanské sdružení soužití - Jaroměř
Diakonie CČE stř. Milíčův dům

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Činnost sdružení
Činnost sdružení

100 000
100 000

JOSEFŮV DŮL
organizace

Svaz Němců – Josefův Důl

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Činnost sdružení

6 000

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
organizace

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Romský festival
Setkání příslušníků německé menšiny

město

5 000
10 000

KRASLICE
organizace

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Národnostní menšiny v obvodu města

18 000

KRAVAŘE
organizace

Klub přátel Německa (FDK)

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Doprava souboru

10 000

MERKLÍN
Obec finančně aktivity národnostních menšin nepodporovala, nebyl vznesen požadavek.
MIKULÁŠOVICE
V rozpočtu města je vyčleněna částka ve výši 10-20 tis. Kč. Není ale čerpána pro nezájem.
MILÍKOV
organizace

MS PZKO

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Činnost organizace

12 000

MOSTY U JABLUNKOVA
organizace

MS PZKO
MS PZKO Šance
Macierz Szkolna
Soubor Górole
MK PZKO, chór Przełęcz

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

4 100
6 900
90 000
38 800
3 300
23 000
2 300
5 600

činnost organizace
divadlo, dílny, letní tábor
údržba a provoz Domu PZKO
nájem nebytových prostor
činnost organizace
činnost souboru
činnost souboru
podzimní a vánoční koncert
celkem

174 000

NÁVSÍ
Obec zajišťuje pro děti polské menšiny výuku v ZŠ a MŠ. Dále spolufinancuje náklady místní
knihovny na knižní fond polskojazyčné literatury.
organizace

PZKO Návsí
PZKO Návsí-Jasení

projekt,účel dotace

Činnost ženského pěveckého sboru MELODIA
Kulturní akce
Kulturní akce

dotace (Kč)

20 000
16 000
13 000

NEJDEK
Město použilo k podpoře dotačního titulu Tvorba občanské společnosti. Ten je určen
občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým
6

osobám, které působí v oblasti dětí a mládeže, tělovýchovy, sportu, podpory rodin, kultury,
vzdělávání, vědy a osvěty, prevence kriminality a spolkové činnosti.
organizace

projekt,účel dotace

Občanské sdružení Obec Slovákov
Svaz Němců – region Chebsko

dotace (Kč)

Kulturní akce
Kulturní akce

5 000
5 000

NÝDEK
organizace

projekt,účel dotace

PZKO

dotace (Kč)

Dovybavení jeviště Domu PZKO

5 000

ORLOVÁ 113
PETROVICE U KARVINÉ
organizace

projekt,účel dotace

MS PZKO Petrovice u Karviné a MS PZKO Dolní Marklovice

činnost a údržba klubovny

dotace (Kč)

24 000

PRAHA 5114
organizace

ZŠ A MŠ GRAFICKÁ
ROMANO DIVES

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Mikulášská nadílka
Festival romských souborů na školách - Roztančené školy 4
příspěvek na nájem
celkem

120 000
50 000
20 000
190 000

ROPICE
organizace

Místní knihovna

projekt,účel dotace

Rozšíření polského fondu knih

dotace (Kč)

14 000

SMILOVICE
organizace

MK PZKO
Místní knihovna

projekt,účel dotace

Pronájem kulturního zařízení souboru Smiłowiane
Rozšíření polského fondu knih

dotace (Kč)

10 500
6 500

SOKOLOV
organizace

Obec Slovákov v Sokolově
Svaz Maďarů žijících v ČR

projekt,účel dotace

Soutěž ve vaření halušek
Zahrada Čech Litoměřice
Ukázka maďarské kultury a gastronomie

dotace (Kč)

5 000
5 000
30 000

STONAVA
Obec finančně podporuje aktivity národnostní menšiny, hradí nájem sálu a místností, kde se
konají zkoušky pěveckého sboru a zajišťuje nákup knih a časopisů v polském jazyce do knihovny.
organizace

Místní knihovna

projekt,účel dotace

Nákup knih a literatury

113

dotace (Kč)

30 000

Město mimo finančního zastřešení festivalu (neuvádí, v jaké výši) podporuje kulturní aktivity národnostních
menšin prostřednictvím neinvestičních dotací z variabilních fondů kultury, sportu, děti a mládež a zájmové činnosti.
Od 1. ledna 2010 je ve městě realizován projekt Terénní sociální práce v sociálně vyloučené romské lokalitě
v Orlové – Porubě. Projekt je na období tří let od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012. Celkové výdaje projektu
jsou ve výši 8 808 483,60 Kč, z toho 7 487 211,06 Kč jsou prostředky evropského sociálního fondu a
1 321 272,54 Kč prostředky ze státního rozpočtu. Registrovaná sociální služba je financována z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Realizátorem a nositelem
projektu je město, odbor sociální a zdravotní. Partnerem projektu je občanské sdružení Romodrom.
114
MČ deklaruje dále spoluúčast na financování terénního sociálního pracovníka (mzdy včetně odvodů) s dotací
Úřadu vlády ve výši 188 tis. Kč.
7

STŘÍTEŽ
organizace

projekt,účel dotace

PZKO Střítež

dotace (Kč)

Činnost organizace

6 000

TĚRLICKO
organizace

projekt,účel dotace

M0 PZKO, Macierz szkolna, Harcerstwo Polskie
v RC, Klub žen, Klub mladých

dotace (Kč)

Kulturní, sportovní a společenské akce

20 000

TŘANOVICE
organizace

projekt,účel dotace

PZKO

dotace (Kč)

Podpora zájmových aktivit

7 000

TŘINEC
organizace

projekt,účel dotace

PZKO, MS Oldřichovice

PZKO, MS Nebory

Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR
(Skupina při ZŠ a MŠ s polským jazykem
vyučovacím, Třinec, Nádražní 10)
PZKO, MS Kanada
PZKO, Guty

PZKO, MS Dolní Líštná

dotace (Kč)

Folklorní akce pro veřejnost – jarní koncert
30 000
souboru Oldrzychowice a Dožínky na Fojtství
Činnost tanečního souboru Oldrzychowice
45 000
Realizace divadelního představení Jeníček a Mařenka 6 000
Výstava Klubu žen
2 000
Dzień Oszeldy
8 000
Jubilejní „Poprzeczka Majowa - Květnová
4 000
laťka“ přebor polských škol v ČR ve skoku
vysokém 15. ročník
Velká výtvarná soutěž „Bajki, baśnie, podania i
2 000
legendy polskie“ pro všechny MŠ a ZŠ
s polským jazykem vyučovacím v ČR
Celoroční činnost pěveckého souboru Zgoda
5 000
Cvičení pro ženy
6 000
43. Doźynki Ślaskie–Slezské dožínky
5 000
XXXIV. Puchar lata–mezinárodní přebory PZKO v
4 000
minikopané
Přehlídka lidových kapel z Trojmezí Česko5 000
Polsko-Slovensko, 4. ročník
5 000
Mezinárodní přehlídka dětské tvořivosti

Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR
(Skupina při MŠ Dolní Líštná - Třinec)
Sdružení polské mládeže v ČR
Výtvarné dílny 2010
Asociace řeckých obcí v ČR, Řecká obec Třinec Všichni dohromady
Návrat k tradicím – podpora dětského
Regionálna obec Slovákov v Třinci
folklorního souboru Čučoriedky
Činnost organizace

3 000
8 000
10 000
3 000

celkem

151 000

Podpora jednotlivých akcí s česko-polsko-slovenskou tematikou z rozpočtu města
projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Koncert Srdce Evropy (koncert na podporu zdravotně postižených dětí)
Mezinárodní barevný svět (výtvarná soutěž pro děti)
Jeden svět (filmový festival dokumentárních českých, slovenských a polských tvůrců)
Gajdovali gajdoši (mezinárodní dudácký festival)
Gorole (mezinárodní přehlídka lidových kapel a folklorních souborů

75 000
30 000
20 000
30 000
5 000
celkem

8

160 000

VENDRYNĚ
organizace

projekt,účel dotace

MS PZKO - Vendryně
MS PZKO - Zaolší
Beskid Śląski
Macierz szkolna
Klub zábavy a sportu

dotace (Kč)

obnova Kulturního Domu (kanalizace)
činnost divadelního souboru a gymnastů
zastřešení venkovního pódia, koupě zahradních stolů a lavic
činnost spolku
sportovní a kulturní aktivity dětí
sportovní a kulturní akce pro děti a mládež

130 000
75 000
40 000
5 000
6 600
30 000
celkem

zdroj

projekt,účel dotace

Operační program přeshraniční
spolupráce CZ – PL 2007 – 2011

Jdeme společně – Idziemy Razem
Sport a turistika bez hranic

240 000
dotace (€)

10 985
7 343

VINTÍŘOV
organizace

občanské sdružení Jiskra pro život

projekt,účel dotace

příspěvek na kulturní akce

dotace (Kč)

52 000

STATUTÁRNÍ MĚSTA
BRNO
projekt,účel dotace

organizace

dotace
(Kč)

Bulharské kulturně osvětové sdružení v Brně
Bulharská kultura, jazyk a lidové tradice
75 000
POLONUS – Klub Polski v Brně
Kulturně společenská činnost
95 000
Svaz Maďarů Brno
Provoz centra a vydávání časopisu Brněnský maďarský kurýr
75 000
Koris – společenství pro maďarskou kulturu
Magyar Buli – maďarská veselice
15 000
Řecká obec Brno
Řekové v Brně 2010
80 000
Nadační fond Hellenika Hellenika – zachování řeckého kulturního povědomí
10 000
Lyceum Řekyň v České republice
Řecké tradiční tance
20 000
Obec Slovákov v Brne
Jak žijí Slováci v Brně
75 000
Brněnské sdružení občanů německé národnosti Zachování a rozvíjení identity občanů německé národnosti
30 000
ČR
v souladu s německou národnostní politikou ČR
Německé kulturní sdružení – Region Brno
Péče o německou kulturu
20 000
Jazykové, kulturní a osvětové vzdělávání členů
40 000
Německý jazykový a kulturní spolek Brno
spolku a zájemců z řad německé jazykové komunity
Ukrajinské matky
Ukrajinská sobotní škola
25 000
Společnost přátel jižních Slovanů
Kulturní aktivity jižních Slovanů
70 000
Team Building sociálních a pedagogických pracovníků 20 000
IQ Roma Servis
s odbornou diagnostikou
Volným časem zdravým časem
59 000
Bulletin Muzea romské kultury, Sochařské
55 000
Muzeum romské kultury
sympozium 2010, výstava umělkyně Míly Doležalové
Žijeme v jednom městě
50 000
Putování za lidovou písní a tancem, Slovenský
35 000
Folklorní sdružení Púčik
lidový kroj a jeho využití pro folklorní soubor
Poznáváme lidové tradice, povězte nám lidé zlatí, 40 000
jak si máme dneska hráti
PIRIN
Rozvoj bulharské kultury a folkloru v Brně
25 000
Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě
Kulturní, vzdělávací a osvětová činnost sdružení
70 000
Mezinárodní den Romů
50 000
Společenství Romů na Moravě
Djangofest 9. ročník
20 000
Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace
Babylonfest
150 000
Český červený kříž
Zdravá hodinka pro romské děti
18 000
celkem 1 833 000
9

ČESKÉ BUDĚJOVICE115
DĚČÍN
organizace

Občanské sdružení Indigo

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Vzdělávej se a pak si hraj

20 000

FRÝDEK-MÍSTEK116
organizace

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Veřejnost (projekt města u Romské Rady) Romipen

19 478

HAVÍŘOV 117
organizace

PZKO, MS Havířov - Bludovice
Střední škola technických oborů,
Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark
Punko Natalia
Řecká obec Havířov
Farní sbor Slezské církve evangelické,
a. v.

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Taneční soubor „Blendowianie“
Program vzájemných kontaktů a spolupráce mezi
SŠTO, Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark a Zespólem
Szkół Nr 6 v Jastrzębie Zdrój
Podpora nadané žačky Natalie Punko
Oslavy státního svátku Řecké republiky
Dětský klub Paprsek (pro děti ze sociálně slabých
romských rodin)

150 000
15 000

celkem

195 000

10 000
10 000
10 000

HRADEC KRÁLOVÉ118
organizace

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Komunitní centrum Amaro Phurd - Okružní
Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská
Občanské sdružení Salinger
LRVT pro děti ze sociálně slabých rodin a pro děti s výchovnými problémy
NZDM Modrý pomeranč
Nízkoprahové
zařízení pro neorganizované děti a mládež ze středu města
YMCA Hradec Králové
celkem

20 000
100 000
190 000
315 000
100 000
725 000

CHOMUTOV
organizace

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Městské divadlo

Pronájem Městského divadla
Společená výstava národnostních menšin v okresním muzeu
Okresní muzeum
Muzejní noc – národnostní menšiny
Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny
Dny ukrajinské kultury

9 600
4 971
5 664
6 500

JIHLAVA 119
organizace

Sdružení Romů a národnostních menšin v ČR
Centrum multikulturního vzdělávání

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

nákup vybavení
nájem a služby
provoz
vybavení přednáškové místnosti

35 000
52 109
40 000
29 600
celkem

115

156 709

Město v roce 2010 z dotačního programu na podporu sociálních služeb poskytovalo finanční podporu formou
příspěvků na provoz organizacím poskytujícím sociální služby. Organizace sdružující příslušníky národnostních
menšin a zároveň působící na území města České Budějovice nepředložily žádost o poskytnutí příspěvku.
116
Město též z rozpočtu podpořilo terénní program, ve výši 179 194,- Kč; program administruje Romská Rada.
117
Město podpořilo rovněž Česko-ruskou společnost 10 tis. Kč na doprovodný program pobytu zdravotně
postižených dětí z Černobylu.
118
Statutární město podpořilo v roce 2010 projekty v rámci prevence kriminality, které jsou mimo jiné zaměřeny
i na podporu integrace národnostních menšin a etnik. K výši finančních příspěvků je vhodné uvést, že komunitní
centra jsou v současném období financována z Individuálních projektů OPLZZ prostřednictvím kraje, proto jsou
příspěvky města nižší než v předchozích obdobích. Vyjmenované projekty nejsou zahrnuty do shrnutí.
119
Město podpořilo i integraci krajanů z Kazachstánu a imigrantů (Centrum multikulturního vzdělávání, 34 000,- Kč).
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KARVINÁ
organizace

projekt,účel dotace

Občanské sdružení Sdružení Romů
Severní Moravy

dotace (Kč)

10. Karvinský romský festival
Volný čas dětí
Provoz Romského kulturního a společenského centra
celkem

Občanské sdružení LÁČHO LAV
Karviná-Hranice

Volný čas dětí a mládeže
Holocaust -výlet do Osvětimi
Kurs romského jazyka

80 000
10 000
100 000
190 000

7 000
5 000
5 000
celkem

17 000

Odbor školství a kultury

Občanské sdružení Sdružení Romů
Severní Moravy
MS PZKO Karviná-Ráj

Provozní náklady romského centra (dotace MSK)
Provozní náklady romského centra
Máj nad Olší
celkem

200 000
100 000
25 000
325 000

Fond volného času dětí statutárního města Karviné

ZŠ a MŠ s polským jazykem
vyučovacím Szkola Podstawowa i
Przedszkole Karviná -Fryštát, Dr.
Olszaka 156

Sportovní kroužek žákyň 6.-9.třídy
Redakční kroužek žáků 6.-9.třídy
Florbalový kroužek pro žáky 5.-9.ročníku
Činnost kroužku Rytmika
Ringo kroužek pro žáky
Rozvíjíme logické myšlení-kroužek pro žáky 2. stupně
Výtvarný kroužek-KERAMIKA
celkem

Občanské sdružení LÁČHO LAV Karviná-Hranice Cesta za poznáním
Počítačový kroužek
Breakdance
Občanské sdružení Sdružení Romů
Výtvarný kroužek
Severní Moravy
Gastronomický kroužek
Taneční kroužek

4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
28 000

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
celkem

10 000

Provozní náklady a údržba klubovny PZKO
Máj nad Olší
100. výročí založení souboru LIRA
Letní horolezecká výprava turistického oddílu Gorole-Pamír 2010
8. duben - Mezinárodní den Romů
Občanské sdružení LÁČHO LAV
Holocaust III - návštěva koncentračního tábora v Osvětimi
Kurs romského jazyka
Klub seniora Przyjaźń
Podpora kulturní činnosti

40 000
20 000
50 000
10 000
5 000
5 000
5 000
10 000

celkem

145 000

Fond primátora města Karviné

MS PZKO Karviná-Nové Město
MS PZKO Karviná-Ráj
MS PZKO Karviná-Darkov
Harcerstwo polskie v RC

Fond kultury statutárního města Karviné

Místní skupina PZKO
Karviná-Fryštát

Popularizace sborového zpěvu pěveckými soubory Kalina a Hejnal-Echo
Podpora kulturní činnosti
celkem

Místní skupina PZKO Karviná-Ráj

Anenská pouť
Smíšený soubor DŜwięk

MS PZKO Karviná-Staré Město
MS PZKO Karviná-Darkov
Obec Slovákov v Karviné
Sdružení Romů Severní Moravy
Řecká obec Karviná (AŘO v ČR)
Sdružení přátel polské knihy

Kulturně společenské akce
Kulturní akce "Darkovská jesień" a "Wianki"
Podpora činnosti - kulturní aktivity pro veřejnost
10. Karvinský romský festival
Menšinová politika Řecké obce
Výstava polské knihy a doprovodné akce

24 000

10 000
8 000
celkem

18 000

8 000
20 000
20 000
80 000
10 000
11 000
celkem

celkový počet podpořených projektů 34; celkový objem finančních prostředků vynaložených na dotace
11

16 000
8 000

149 000
701 000

KLADNO
Žádná organizace příslušníků národnostních menšin nepožádala město o finanční podporu.120
LIBEREC
organizace

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Prázdniny ve městě
Zimní víkendový pobyt pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

klienti

20 000
40 000

Město vedle toho podporuje projekty zaměřené na integraci cizinců a vyloučené komunity.
MOST121
organizace

Bulharská kulturně
osvětová organizace
Židovská obec Teplice
Svaz Maďarů žijících
v českých zemích, OJ Teplice
Klub národnostních
menšin
ZŠ Most, Zlatnická, Chanov
Odbor sociální péče o dítě

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Prezentace činnosti, cestovné, pronájmy

15 000

Úhrada nákladů za pronájem sálu, výzdobu a propagaci
Podpora maďarské menšiny v Mostě, maďarské kulturní akce v
roce 2010
činnost Klubu
multikulturní program pro děti, které neodjely na prázdniny
Rozpočtové opatření
IV. setkání národnostních menšin

17 400
17 400

celkem

297 370
8 000
7 000
10 200
372 370

OLOMOUC 122
organizace

Bulharský kulturně osvětový klub

projekt,účel dotace

Realizace výstavy

dotace (Kč)

5 000

OPAVA123
organizace

Dživipen

projekt,účel dotace

rozjezd služeb

dotace (Kč)

45 000

OSTRAVA 124
Dotační program Podpora kultury
organizace

Řecká obec Ostrava

projekt,účel dotace

Život řecké národnostní menšiny v Ostravě –
oslava státního svátku řecké republiky 25. Martiu
a oslava státního svátku řecké republiky OXI

dotace (Kč)

80 000

Dotační program Podpora školství
organizace

Salesiánské středisko Don Bosco
Diagnostický ústav, Škrobálkova 18
ZŠ Ibsenova
ZŠ Na Vizině

projekt,účel dotace

Kroužky a workshopy
Kdo si hraje, nezlobí
Po zvonění ve škole
Barevná roční období

120

dotace (Kč)

40 000
20 000
30 000
50 000

To realizuje čtyři projekty v programu prevence kriminality (celková částka 86 469,- Kč).
Městem, Ministerstvem vnitra ČR a Komunitním centrem Chanov s pomocí Městské policie a Policie ČR
byl uskutečněn v roce 2010 v Chánově projekt Eliminace společenského a sociálního vyloučení Romů
v Chánově (260 000,- Kč). Vedle toho se město podílí na projektech OP LZZ.
122
Statutární město vypsalo v závěru roku 2009 výběrové řízeni pro poskytování finančních podpor
neziskovým organizacím a dalším subjektům, v rámci kterého se i organizace příslušníků národnostních
menšin mohly ucházet o získání finančních podpor města na činnost a také podporu konkrétních aktivit v roce
2010, Statutární město nemá vyčleněn zvláštní dotační titul pouze pro organizace příslušníky národnostních
menšin. Ve sledovaném období čerpaly NNO a církevní organizace dotace města na podpory aktivit pro
romskou národnostní menšinu ve výši 412 250 Kč a 118 000 Kč z prostředků Ministerstva vnitra v rámci
programu Prevence kriminality (Charita Olomouc, sdružení Podané ruce, Společenství Romů na Moravě)..
123
Vedle toho město udává nespecifikovanou částku 57 000,- Kč ze svého rozpočtu na aktivity pro národnostní menšiny
124
Město také poskytuje finanční podporu v oblasti sociální péče, prevence kriminality a volnočasových aktivit.
121
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ZŠ Šalounova
ZŠ Chrjukinova

Hudba-most mezi světy
Tvořivé čtení
Sport a kultura nás spojují
Cesta-cíl neznámý

20 000
15 000
20 000
10 000
celkem

205 000

PLZEŇ 125
organizace

Společnost tady a teď o.p.s.
Občanské sdružení Naděje
Občanské sdružení Ponton

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Sebezkušenostní trénink
Provoz nízkoprahového klubu Bludiště
Předškolní výchovy Klubíčko
NZDM Pixla

18 000
35 000
15 000
12 000
celkem

80 000

PŘEROV 126
TEPLICE
V roce 2010 byly poskytnuty dotace z Fondu na podporu kultury a neziskových aktivit žadatelům
z národnostních menšin, Regionální obci Slováků Teplice a Svazu Maďarů žijících v ČR Teplice:
organizace

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Regionálná obec Slovákov Teplice
Svaz Maďarů žijících v českých zemích OJ Teplice

ÚSTÍ NAD LABEM
příjemce

projekt, účel dotace

dotace (Kč)

Kheroro
Happening k Mezinárodnímu dni Romů
Kulturní sdružení občanů německé národnosti
Celoroční činnost
Oberig
Jsme stejní jako Vy? - projekt zaměřený na multikulturní výchovu mládeže
Oblastní charita Ústí n.L. Romský-tanečně hudební festival ROTAHUFEST V.
Multikulturní festival Barevná planeta
Poradna pro integraci
Etnické večery - představování kultur cizinců žijících v Ústí nad Labem
Sdružení Romano Jasnica 7. různobarevný festival

10 000
8 000
7 000
20 000
100 000
20 000
10 000

Celkem

175 000

ZLÍN 127
organizace

Sdružení dětí a mládeže Romů ČR

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

30 000
5 000

výstava „Cikáni očima českých malířů“
výstava „Řezbářské práce od Romů“

KRAJE
JIHOČESKÝ KRAJ 128
Dotační programy odboru školství, mládeže a tělovýchovy:
organizace

projekt,účel dotace

Salesiánské středisko mládeže - DDM
Cheiron T, o.p.s.
KoCeRo

Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání
Podpora kulturní činnosti
Komunitní centrum Romů

50 000
40 000
10 000

celkem

100 000

125

dotace (Kč)

pozn. předkl. - město navíc uvádí pět projektů terénní sociální práce a poradenství (o celkové výši 569 000,- Kč).
Město podporuje kulturní, sportovní, společenské aktivity, které směřují k integraci romské komunity.
127
Z Kulturního fondu města.
128
Z jednorázových aktivit je třeba zmínit Čtvrtý ročník festivalu romské kultury KEREKATE v Táboře,
podpořeného obcí Tábor ve výši 55 000,- Kč. Podobný festival se konal rovněž v Českém Krumlově.
126
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ
V roce 2010 kraj z důvodů úsporných ekonomických opatření nevyhlásil Dotační program na
činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji.
Mimořádnou dotaci obdržely čtyři subjekty. Celkem bylo poskytnuto z rozpočtu kraje na
činnost národnostních menšin v roce 2010 967 718,- Kč včetně akce Dne národnostních
menšin v Jihomoravském kraji.
organizace

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně Romské dny Hodonín 2010
Zlepšení situace v sociálně znevýhodněné lokalitě v obci
obec Zastávka
Zastávka, ulice Martinská – pořízení projektové dokumentace
Židovská obec Brno
Moje dlouhé mlčení
Příspěvek na dopravu pěveckého sboru Jaroš na 4. ročník
Gymnázium Brno, tř. kapitána
nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů v Lidicích
Jaroše 14
ve dnech 11- 12. 6. 2010
Kraj organizoval
Den národnostních menšin v Jihomoravském kraji

300 000

467 718

celkem

967 718

150 000
29 000
21 000

KARLOVARSKÝ KRAJ 129
organizace

Obec Slovákov

projekt,účel dotace

Den národnostních menšin

dotace (Kč)

70 000

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 130
organizace

Občanské sdružení Soužití Jaroměř
Občanské sdružení Na podporu
aktivit v Novém Bydžově
Pionýrská skupina Za vodou Josefov

projekt,účel dotace

Romfest

dotace (Kč)

10 000

Celoroční činnost ve volném čase dětí a mládeže
Tábor pro romské děti

10 000
30 000

LIBERECKÝ KRAJ 131
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Kraj každoročně vyhlašuje vlastní dotační titul zaměřený na podporu aktivit příslušníků
národnostních menšin žijících na území kraje. V roce 2010 byly organizace zajišťující aktivity
pro příslušníky národnostních menšin podpořeny v rámci dotačního programu vyhlašovaného
na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje finanční částkou
ve výši 943 000 Kč. V rámci uvedeného dotačního titulu zažádalo o dotaci celkem 24
organizací realizující aktivity pro příslušníky národnostních menšin žijících na území kraje,
podpořeno bylo celkem 15 projektů organizací realizující aktivity pro polskou, slovenskou,
řeckou a romskou národnostní menšinu.
organizace

Kongres Poláků v České republice
Občanské sdružení „Sdružení Romů
Severní Moravy“
Řecká obec Krnov - město
Svaz Maďarů žijících v českých zemích

projekt,účel dotace

Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 2010
Takoví jsme/Tacy jesteśmy
Volnočasové aktivity dětí z vyloučené lokality Karviná - Nové
Město
Řecké dny Krnov 2010
Kulturně vzdělávací a výchovné aktivity

129

dotace (Kč)

70 000
70 000
69 900
69 000
64 500

Od roku 2010 chce kraj zajišťovat finanční podporu národnostních menšin prostřednictvím dotačního titulu.
Kraj nemá zvláštní dotační titul pro aktivity národnostních menšin. Kraj administruje též projekt terénní práce ve
vyloučených komunitách a sociální prevence (v rámci programu EU OPLZZ). Dotoval též částkou 65 000,- Kč tři
projekty sportovní činnosti romské menšiny a jeden projekt zaměřený na vietnamskou komunitu (20 000,-).
131
Kraj podporuje aktivity národnostních menšin v rámci přebytku svého hospodaření a prostřednictvím
dotačního titulu – Grantový fond Libereckého kraje (Program č. G-9 - Program podpory na poskytování
sociálních služeb. V roce 2010 z grantového fondu kraje nebylo podpořeno žádné občanské sdružení).
130
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Diecézní charita ostravsko-opavská
Řecká obec Karviná
Společenství Romů na Moravě
Romano jekhetaniben pre Morava
Obec Slovákov v Karvinej
Polský kulturně-osvětový svaz
v České republice
Sdružení přátel Polské knihy Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Ksiąźki
MS PZKO v Havířově - Bludovicích
Vzájemné soužití
Sdružení polské mládeže v ČR

Jekethane Dživipen - zkušenosti z projektu Vesnička soužití
Menšinová politika Řecké obce Karviná na rok 2010

69 000
70 000

Dětský svět

70 000

Podpora činnosti
5. „Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego“
Přednáškové a kulturní aktivity Mezigenerační regionální
univerzity (MUR)

53 600
70 000

S knihou na cestách - Z ksiąźką na walizkach 2010

40 000

41. Slezské dožínky
Šance k poznání
Dny studentské kultury

70 000
70 000
31 000
celkem

56 000

943 000

V rámci dotačního titulu kraje Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2010 byl
podpořen 63. Mezinárodní folklórní setkání Gorolski Świeto, který pořádala organizace MS
PZKO v Jablunkově. Finanční dotací v oblasti kultury bylo podpořeno Sdružení Romů Severní
Moravy v rámci realizace 11. karvinského romského festivalu a aktivita Řecké dny Krnov
2010, které organizovalo sdružení Řecká obec Krnov-město.
organizace

MS PZKO Jablunkov
Sdružení Romů severní Moravy
Řecká obec Krnov

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

63. Mezinárodní folklórní setkání Gorolski Świeto
11. karvinský romský festival
Řecké dny Krnov 2010

200 000
100 000
30 000
celkem

330 000

OLOMOUCKÝ KRAJ
Kraj nevyhlašuje zvláštní dotační titul na aktivity národnostních menšin. Občanská sdružení,
humanitární organizace a fyzické osoby mohou žádat o přidělení příspěvků na činnost do 25 000,Kč, a to na následující oblasti: vzdělání a věda, mládež, kultura, sport a tělovýchova, prevence
kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí, zdravotnictví, sociální
služby a humanitární pomoc, turistický ruch a životní prostředí příspěvků, o tom rozhoduje Rada
kraje. Zmíněné subjekty i obce se mohly v roce 2010 ucházet o dotaci v rámci významných projektů
kraje, o jejichž přidělení rozhoduje Zastupitelstvo kraje, a to na stejné oblasti. Žádná z národnostních
menšin v rámci významných projektů nevyužila možnosti získat dotaci. V tabulce je uveden přehled
akcí podpořených krajem v roce 2010 v rámci příspěvků na činnost do 25 000 Kč:
organizace

Respekt a tolerance, Radnice
LEROMENGERO,o.s.
Řecká obec Javorník
o.s. Ecce Homo Šternberk

projekt,účel dotace

dotace (Kč)

synagoga v Lošticích
Aktivity pro romskou mládež
Doplnění krojového vybavení
Natočení filmu Dějiny Romů očima dětí

25 000
20 000
25 000
25 000
celkem

100 000

Dále kraj vyhlásil v roce 2010 počtvrté program Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji,
jehož cílem je podpořit a rozšířit hodnotné typy kulturních aktivit na území kraje. Vymezené cíle
programu umožňují prezentovat kulturní aktivity národnostních menšin. V tomto programu byly
podpořeni dva žadatelé, jejichž aktivity částečně souvisí s národnostními menšinami. Ostatní
sdružení zaměřená na prezentaci kulturních aktivit menšin této možnosti nevyužila. 132
132

V roce 2010 Olomoucký kraj dále vyhlásil dotační program Podpora aktivit zaměřených na sociální
začleňování pro rok 2010 pro organizace poskytující služby v oblasti aktivit zaměřených na sociální začleňování
na území Olomouckého kraje. Na program Podpory integrace romských komunit byla vyčleněna částka 1 mil.
Kč, stejná částka byla vyčleněna i na Program prevence kriminality – sociální prevence.
V rámci programu Prevence kriminality - sociální prevence bylo podpořeno Společenství Romů na Moravě/Romano
jekhetaniben pre Morava – pobočka v Olomouci, a to částkou 30 000 Kč na sportovní aktivity romských dětí. V rámci
15

organizace

Sdružení přátel folklóru Severní Hané
Růžová 458, Postřelmov
Člověk v tísni, o.p.s.
Sokolská 18, Praha

projekt,účel dotace

20. ročník Mezinárodního folklorní festivalu I.O.V. Šumperk
2010
9. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o
lidských právech Jeden svět 2010 v Olomouckém kraji

dotace (Kč)

500 000
50 000

PARDUBICKÝ KRAJ 133
PLZEŇSKÝ KRAJ134
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Aktivity občanských sdružení národnostních menšin na území hl. m. Prahy jsou dlouhodobě
podporovány prostřednictvím grantových řízení a stejně tak tomu bylo v roce 2010. Jde o
Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok
2010 a Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2010. V
rámci Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy
pro rok 2010 byly vyhlášeny následující programy: 1. program - zaměřený na prezentaci
národnostních kultur v hl. m. Praze, na kulturní, společenskou a osvětovou činnost
národnostních menšin, 2. program - zaměřený na publikační činnost, související se vztahem
národnostních menšin k hl. m. Praze. V rámci programu žádala občanská sdružení
národnostních menšin o finanční podporu pokrytí nákladů na provoz kanceláří v DNM o.p.s.,
čehož využily všechny národnostní menšiny sídlící v kancelářích objektu.
V rámci grantového řízení Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na
území hl. m. Prahy pro rok 2010 bylo přiděleno na podporu projektů národnostních menšin
celkem 4 220 000,-Kč.
V rámci grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro
rok 2010 bylo přiděleno na podporu projektů občanských sdružení cizinců celkem 375 000,- Kč.
Současně byly podpořeny některé projekty občanských sdružení národnostních menšin
prostřednictvím grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění – Světový romský festival
Khamoro (OS Slovo 21).

programu Podpory integrace romských komunit byl částkou 30 000 Kč podpořen projekt Zatočíme s nudou Armády
spásy v Přerově, která pracuje s mladšími romskými dětmi, věnuje se volnočasovým i kulturním aktivitám. Částkou
50 000 Kč byl podpořen projekt Ptáme se Roma Stars, který realizovalo na Šternbersku sdružení Romodrom. Rodinný
klub Maria při Charitě Kojetín byl podpořen částkou 60 000 Kč. Centrum pro rodinu a děti v Moravském Berouně,
které provozuje sdružení Ecce Homo, bylo podpořeno částkou 50 000 Kč.
133
V roce 2009 kraj finančně podpořil ze svého rozpočtu v grantovém řízení na podporu programů v oblasti
sociálních věcí Pardubického kraje celkem pět projektů, v celkové výši 195 000,- Kč.
134
Také v roce 2010 kraj vyhlásil dotační program Program podpory sociálních služeb v sociálně vyloučených
romských komunitách". Jeho účelem je podpora poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří poskytují sociální služby v sociálně vyloučených
romských komunitách, nebo příslušníkům romských komunit. K rozdělení bylo určeno 0,4 mil. Kč. V rámci
tohoto programu byly podpořeny čtyři NNO poskytující sociální služby na území kraje.
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin a integrujících se cizinců na území Prahy v roce 2010
Program č. 1 - prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin
menšina předkládající organizace

Romové

Poláci

Němci

Maďaři

Chorvati

Bulhaři

Bulharská kulturně
osvětová organizace
Občanské sdružení
Vazraždane

Chorvatský kulturní klub
Praha

název projektu / anotace

dotace (Kč)

Reprezentace bulharské menšiny v DNM - provoz kanceláře. Náklady na
nájemné, provozní služby spojené s nájmem.
Klub Vazraždane - Koncerty,výstavy, přednášky. Náklady na materiál,
nájemné, cestovné, propagaci, kancelářské potřeby, honoráře, poštovné,
telefon, fax, OON.
Dny bulharské kultury - koncerty, výstavy, přednášky. Náklady na kancelářské
potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax, cestovné, propagaci, honoráře, OON.

50 000

Organizace literárního večera s Miro Gavranem - literární večer s předčítáním.
Náklady na nájemné, cestovné, propagaci, honoráře, ostatní osobní náklady.

20 000

Jazykově-vzdělávací programy pro děti v maďarském jazyce, představení a akce
pro většinovou společnost -herny, hravá výuka maďarského jazyka, divadelní
Spolek Iglice o.s.
představení, dílny, letní tábor, projektové víkendy, účast na akcích pro
prezentaci NM. Náklady na knihy do knihovny, propagaci, ubytování, stravování,
občerstvení, poštovné, telefon, fax, bankovní poplatky, web, honoráře.
Pravidelná měsíční setkání a další kulturní aktivity maďarské menšiny - 8x
ročně. Náklady na kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax,
propagaci (tisk pozvánek).
Podpora činnosti souboru maďarského lidového tance Nyitnikék - výuka tance,
Svaz Maďarů žijících v
nákup krojů, nácvik choreografie. Náklady na nákup krojů, honoráře (výuka
Českých zemích tanců, choreograf).
Organizační jednotka
Provoz kanceláří Svazu Maďarů žijících v českých zemích v DNM - celoroční činnost.
Praha
Náklady na nájemné, poštovné, telefon, fax, služby.
Dny maďarské kultury v Praze 2010 - 4 denní akce. Náklady na nájem,
poštovné, telefon, fax, cestovné, propagaci (tisk pozvánek, katalogu k
výstavě), OON (18 osob), ubytování, stravování, reprezentaci.
Provozní náklady v DNM. Náklady na nájem, poštovné, telefon, fax, internet, služby.
Kulturní sdružení občanů Pravidelná setkání - 11x ročně - besedy, přednášky. Náklady na kancelářské
německé národnosti ČR potřeby, poštovné, telefon, fax, pozvánky, cestovné (doprava minibus),
občerstvení, honoráře.
Podpora činností sdružení Klub Polski - provoz kanceláře v DNM. Náklady na
nájemné, poštovné, telefon, fax, služby.
Klub polski v Pradze
Výstava polských výtvarných umělců žijících v ČR. Náklady na cestovné,
propagaci, pojištění exponátů, technické služby.
Celorepubliková soutěž Romský talent 6. ročník - soutěž dětských romských
talentů, prezentace národnostních menšin v DNM. Náklady na nájemné,
Cikne Čhave - Malé děti občerstvení, ubytování, ceny pro účastníky soutěže, poštovné, telefon, fax,
cestovné, propagaci, zapůjčení rekvizit, OON (organizátoři, pořadatelé,
moderátoři, hudební produkce, zvukař).
Prezentace romské kultury, celoroční činnost o.s. Náš Svět. Náklady na kostýmy na
vystoupení (opravy,doplnění kostýmů,doplňky), pronájem prostor, občerstvení na
vystoupení, propagaci (zhotovení pozvánek, propagačního materiálu), výtvarné
Náš svět
potřeby pro kroužky, nákup fotomateriálu na fotodokumentaci a zhotovení fotografií,
poplatky za vstup dopravu, vybavení kroužků - recitační, výtvarný, taneční, odměny
lektorům, doučování, výdaje na školní pomůcky na doučování dětí.
Rozvoj Romských tradic s důrazem na rodinu - celoroční činnost. Náklady na
kancelářské potřeby, materiál na ruční práce, ceny pro děti, nájemné, tradiční
Romano Dives o.s.
romské vánoční pohoštění, poštovné, telefon, fax, cestovné, propagaci, vstupné
(ZOO, Národní divadlo), honoráře (lektoři).
Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - celoroční kulturní, společenská
a osvětová činnost národnostních menšin. Náklady na materiál (tabule,
Občanské sdružení
flipcharty, fotoaparát, drobný provozní materiál), kancelářské potřeby,
RomPraha
občerstvení, nájemné a služby (DNM), propagaci, poštovné, telefon, fax,
honoráře.
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88 860

50 000

50 000

20 000

30 000
88 452
30 000
83 000
15 000
87 085
15 000

75 000

30 000

30 000

116 892

Romové
Ukrajinci

Slováci

Řekové

Rusové

Rusíni

Podpora kulturních a společenských aktivit - celoroční činnost, volnočasové
aktivity pro neorganizovanou mládež. Náklady na materiál (čisticí prostředky,
Romské občanské
odborná literatura, výtvarné potřeby, společenské hry, sportovní potřeby, ceny
sdružení Velká Ohrada
, diplomy), nájemné, kancelářské potřeby, služby, poštovné, telefon, fax,
propagaci, vstupné, účetní projektu, údržba PC a klubu, ostatní osobní
náklady (lektoři).
Společnost přátel
Rusíni v Praze - pronájem kanceláří v DNM. Náklady na kancelářské potřeby,
Podkarpatské Rusi
nájemné a služby.
Literární setkání básníků a výtvarných umělců Vltava. Klubové činnosti a
prezentace - koncerty. Náklady na nájemné, poštovné, telefon, kancelářské
Sdružení krajanů a přátel potřeby, tiskoviny, technické služby.
Ruské tradice v ČR
Nájemné v DNM na kulturně -společenskou činnost ruské národnostní
menšiny v roce 2010. Náklady na nájemné a služby.
Pěvecký a taneční soubor Akropolis - vystoupení souboru. Náklady na nákup
krojů, nájemné, cestovné, přepravu a údržbu krojů.
Náklady na provoz kanceláří v DNM. Náklady na nájemné, poštovné, telefon, fax, služby.
Řecká obec Praha
Kulturní, společenská a osvětová činnost - oslavy státních svátků Řecké
republiky. Náklady na nájemné, ozvučení, OON (hudební vystoupení).
Reprezentanti tradiční kultury národností a etnik na MFF Praha srdce národů
Asociace Etnica
2010 - příprava a realizace festivalu. Nájemné, ubytování, technické služby.
Domus SM v ČR dětem a veřejnosti v roce 2010 - dokumentační činnost,
Dokumentační a muzejní tvorba a nácvik programů, přednášková činnost, pásmo programů, divadélko,
středisko slovenské
besedy, přednášky, dramatizované čtení, nácvik her a hry, výstavy, soutěže,
menšiny v ČR ( DOMUS 6. konference středoškoláků. Náklady na kancelářské potřeby, knihy, CD,
SM v ČR)
DVD, nájemné, poštovné, telefon, fax, cestovné a přepravné, propagaci a
dokumentaci, služby, honoráře, OON.
Folklorní soubor
Podpora celoroční činnosti FS Šarvanci. Náklady na pořízení krojů, nájemné,
Šarvanci, občanské
ubytování, příspěvek na stravu hostujících souborů, cestovné pro hostující
sdružení
soubory a FS Šarvanci na festivaly, propagaci, choreografii.
Programy klubu slovenské kultury pro slovenskou menšinu - půjčovna
slovenských knih a časopisů, besedy, podvečery pro seniory, podvečery
Klub slovenské kultury
nejenom pro ženy, výstavy, právní poradny. Náklady na nájemné v prostorách
DNM, poštovné, telefon, fax, cestovné a přepravné, služby, OON.
Slovenský Majáles - stretnutie krajanov. Náklady na výzdobu, kancelářské
potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax, internet, cestovné, propagaci,
honoráře.
Slovenské Vianoce - kapustnica - predvianočné stretnutie krajanov. Náklady
Obec Slovákov v Prahe na výzdobu, nájemné, poštovné, telefon, fax, internet, propagaci, honoráře,
kancelářské potřeby.
Klubová činnost - kulturní aktivity, besedy, osvětová činnost. Náklady na
výzdobu, mapy, kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax,
propagaci, cestovné, internet, honoráře.
Slovenské dny v Praze, 66.výročí SNP - parník 2010 (Tradiční plavba lodí po
Slovensko-česká
Vltavě). Náklady na kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax,
cestovné a přepravné, technické služby - osvětlení, ozvučení, ubytování pro
společnost
účinkující, honoráře, OON.
Projekt Vagón pokračuje - 65. výročie konca vojny. Multikulturní akce
připomínající Holocaust a válečné hrůzy v obrněných vagónech v Praze a
Slovensko-český klub
dalších prostorách. Náklady na nájemné (akce mimo vagóny), propagaci
(včetně tisku pozvánek, plakátů a katalogů), promítání, ozvučení, osvětlení,
instalaci a úpravu výstavy, honoráře umělcům, moderátorům.
Literární soutěž Jána Kollára a slavnostní program - 6. ročník. Náklady na
Slovenský literárny klub
nájemné, cestovné, ubytování, propagaci, ozvučení, osvětlení, honoráře,
v ČR
peněžité ceny, OON.
Činnost občanského sdružení Limbora - práce s dětmi a mládeží. Náklady na
Občanské sdružení
materiál, kancelářské potřeby, regály, nájemné, cestovné, propagaci,
Limbora
dokumentaci, telefon, el. energii, honoráře, účetní spolupráci.
Ukrajinská iniciativa v
ČR

Provoz kanceláře Ukrajinské menšiny v DNM. Náklady na nájemné, služby,
telefon, poštovné, fax.
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50 000

90 044
15 000
82 000
30 000
78 600
40 000
500 000

50 000

40 000

99 924

10 000

10 000

15 000

20 000

20 000

50 000

50 000

91 316

Neznámá hudba pražských synagog, 6. Ročník - koncerty, hudební divadlo,
50 000
doprovodné přednášky. Náklady na materiál, kancelářské potřeby, nájemné,
poštovné, telefon, fax, cestovné, propagaci, honoráře, ostatní osobní náklady.
Káva o čtvrté - vzdělávací přednášky a diskusní program, zaměření na seniory
20 000
ŽOP. Náklady na honoráře - moderátor, zvukař.
Divadlo Feigele - Kulturní program pro děti na židovské svátky. Projekt na rok
2010. Náklady na dárky pro děti, výrobu kulis, rekvizit a kostýmů, poštovné,
30 000
telefon, fax, kopírování textů, cestovné, propagaci, ozvučené sálu, osvětlení
Židovská obec v Praze
obec v Praze
scény, fotografa, fotodokumentaci, občerstvení, výzdobu sálu, honoráře herci, muzikanti, ostatní osobní náklady - vedení divadla a příprava.
Chanuka a Purim - oslava židovských svátků v roce 2010, hudebně
40 000
dramatické představení, komponovaný pořad. Náklady na ladiče, občerstvení
pro účinkující, honoráře, ostatní osobní náklady - ozvučení a osvětlení sálu.
Cyklus přednášek pro středo- a vysokoškolské studenty - tři přednášky pro
středoškolské studenty a tři přednášky pro vysokoškolské studenty. Náklady
Společnost přátel Lužice
30 000
na materiál, kancelářské potřeby, nájemné, cestovné, poštovné, telefon, fax,
digitalizaci diapozitivů, honoráře.
Světový romský festival Khamoro 2010 - koncerty, seminář, výstavy,
promítání, workshopy, mezinárodní setkání romské mládeže, defilé. Náklady
na materiál (scénografie výstavy, mezinárodní setkání), kancelářské potřeby,
Slovo 21
nájemné, poštovné, telefon, internet, úklid, údržbu, energie, cestovné,
1 000 000
ubytování, stravné, propagaci, scénografii a rekvizity, světlo, zvuk, pronájmy
sálů, lokální doprava, ostatní náklady spojené s technickým zajištěním akcí,
ostatní osobní náklady, honoráře (účinkující, lektoři, organizační tým).
Rok 2010 - rok na podporu multikulturní výchovy. Náklady na kancelářské
Dům národnostních
potřeby, spotřeba energií, poštovné, telefon, fax, propagaci, tisk pozvánek a
623 602
menšin o.p.s.
reklama, správa nemovitosti, ostatní osobní náklady: ozvučení, promítání,
technické práce při přípravě multifunkčního sálu, instalace výstav a pod.
Romové v české, československé a světové kinematografii - seriál projekcí s
besedami. Náklady na propagační materiál DNM, kancelářské potřeby,
Dům národnostních
poštovné, telefon, fax, cestovné, propagaci -propagační plakáty, pozvánky,
155 225
menšin o.p.s.
tisk a media, půjčovné za filmy a autorská práva, honoráře, ostatní osobní
náklady.
celkem
4 170 000 Kč

multikulturní

Lužičtí
Srbové

Židé

Občanské sdružení Bejt
Simcha

Rozdělní finančních prostředků v roce 2010 podle jednotlivých menšin
maďarská menšina
5%
chorvatská menšina
německá menšina
0%
2%
bulharská menšina
5%
multikulturní projekty
44%

polská menšina
2%
romská menšina
7%
rusínská menšina
2%
ruská menšina
2%

lužičtí Srbové
1%
židovská komunita
3%
ukrajinská menšina

srbská menšina
0%

2%
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řecká menšina
4%
slovenská menšina
21%

Program č. 2 - Programy zaměřené na publikační činnost, související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze

Rusové

Rusíni

Romové

Bulhaři

menšina organizace

Bulharská kulturně
osvětová organizace
sv.Cyrila a Metoděje v
Praze
Čhavorikani Luma Kroužek her a nápadů
o.s.
Sodružestvo Rusínů
Společnost přátel
Podkarpatské Rusi

Kniha Anatolije Rozova Ruský rozervaný / přervaný čas. Náklady na
Sdružení krajanů a přátel
kancelářské potřeby, tiskoviny, předtiskovou přípravu - grafika a zlom,
Ruské tradice
náklady na tisk knihy.
Dokumentační a muzejní
středisko slovenské
menšiny v ČR (Domus
SM v ČR)

Slováci

Etnická asociace Etnica

Klub slovenské kultury

Lužičtí
Srbové

Slovensko-český klub

DNM o.p.s.

název projektu / anotace

dotace (Kč)

Dvojjazyčná bulharsko-česká kuchařka. Náklady na materiál - kartón na
kresby, dvoubarevný tisk, přípravu pro tisk, lamino, vazbu, pronájem sálu v
DNM pro křest knihy, poštovné, telefon, fax, pozvánky, honoráře,
korektury.
Bašav a Giľaj - Tanči a zpívej - vydání sborníku romských písní a jeho
prezentace na koncertu. Náklady na materiál k přípravě koncertu dekorace, kancelářské potřeby, pronájem divadla, poštovné, telefon, fax,
cestovné, propagaci, techniku, přípravu, tisk, publikace a distribuci
publikace, honoráře, ostatní osobní náklady.
Zpěvník rusínských písní pro děti a mládež - vydání publikace. Náklady na
poštovné, telefon, fax, cestovné, propagaci, distribuci, honoráře, materiál.
Paměti - S.Mathauserová. Náklady na tisk (500 ks), kancelářské potřeby,
honoráře.

0

0
0
0

30 000

Národnostní menšiny a rok 1989 - brožura. Náklady na kancelářské
potřeby, CD, flashdisk, přídavný disk, poštovné, telefon, fax, cestovné,
propagaci, tisk, honoráře, ostatní osobní náklady.

0

„Tradice národností na festivalu Praha srdce národů“ - příprava a realizace
publikace k festivalu. Náklady na přípravu textů, překlady, výběr,
fotografický materiál, sazbu, tisk a přípravu publikace.
Kolotoč pohádek - Kolotoč rozprávok - publikace pro děti. Náklady na
materiál, kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, CD, redakci, korektury,
obálku a grafickou úpravu, scany, sazba a výroba tiskových podkladů, tisk,
balné, dopravu, poštovné, telefon, fax, propagaci, honorář autorů.
Elektronická mapa slovacik v Praze - vydání online elektronické verze
mapy slovenských míst v Praze, doplnění tiskové verze. Náklady na tvorbu
databáze, editoring, w-design, programování, honoráře - autoři díla,
ostatní osobní náklady - korektury, přepis.

Spol. přátel Lužice

Tisk publikace „Pražské stopy Jakuba Barta-Čišinského“. Náklady na
korekturu textů, překlad textů, sazbu, tisk a vazbu publikace.

Dům národnostních
menšin o.p.s.

Kniha J.Balurova Bulhaři v Čechách aneb má léta v barrandovských
atelierech - vydání dvojjazyčné česko-bulharské publikace. Náklady na
fotografie cliprámy, kartóny, přípravu pro tisk, fotodesky, občerstvení při
křtu knihy, vazbu, lamino, doprava materiálu, propagaci,foto výstavu,
honoráře- grafická úprava, skenování, korektury, překlad, kresby a text,
OON.
Česká hudební emigrace J.A.Benda: Sonatiny pro cembalo / - vydání
dvojalba CD a trojjazyčného bookletu ( 1000 ks). Náklady na obaly, CD s
potiskem, booklet, kancelářské potřeby, občerstvení ke křtu CD pro 85
osob, nájemné - nahrávací studio + kostel cca 6 dní, poštovné, telefon,
fax, přepravu nástrojů, propagaci, nahrávací frekvenci, střih, mastering,
hudební režii, honoráře, ostatní osobní náklady.

celkem

0

0

0

20 000

0

0
50 000

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kraj podporuje projekty ve prospěch integrace romské komunity, aktivity ostatních
národnostních menšin nejsou známy.
ÚSTECKÝ KRAJ
Zvláštní dotační titul pro financování činnosti národnostních menšin se ani pro rok 2010
nepodařilo prosadit. Přesto byly některé projekty připravované organizacemi sdružujícími, či
spolupracujícími národnostními menšinami finančně podpořeny:
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organizace

Misslareuth
Federace židovských obcí
Bekaldikoš, občanské sdružení
Svaz Maďarů OJ Teplice

projekt,účel dotace

Česko- německý festival Mitte Europa
Revitalizace pohřební kaple židovského hřbitova v Radouni
u Štětí
Multikulturní festival Lovosický ŽAFEST
Maďarské kulturně společenské jaro

dotace (Kč)

300 000
278 000
50 000
30 000

VYSOČINA
Kraj přímo nepodporuje národnostní menšiny formou zvláštního dotačního titulu. Vzdělávací
a kulturní aktivity směřující k národnostním menšinám kraj podpořil v roce 2010 ve výši
150 000,- Kč:
organizace

občanské sdružení C.A.F.E.
Oblastní charita Jihlava
Centrum multikulturního vzdělávání

projekt,účel dotace

Barevný koberec (zakoupení třech tkalcovských stavů pro
výrobu tradičních romských koberců)
Klubíčko (podpora romských rodin)
Praktická poradna
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dotace (Kč)

90 000
30 000
30 000

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. června 2011 č. 424
ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010
Vláda
I. bere na vědomí Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice
za rok 2010, uvedenou v části III materiálu č.j. 540/11;
II. pověřuje předsedu vlády
1. předložit zprávu uvedenou v bodě I tohoto usnesení předsedkyni
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu
České republiky pro informaci příslušných výborů Parlamentu České republiky,
2. zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí;
III. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst, starostům obcí s pověřenými obecními úřady a obcí, v nichž byl
zřízen Výbor pro národnostní menšiny, zajistit systémové poskytování účelových
dotací z veřejných financí na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu
integrace příslušníků romské komunity, ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002 Sb.,
kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na
aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské
komunity, ve znění pozdějších předpisů.
Provede:
předseda vlády
Na vědomí:
hejtmani, primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.

